
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #7

Datum: 28 oktober 2021

Tid: 17.30

Plats: Franklinsalen

Närvarande

Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Ib Green-Petersen
Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amin
Malin Granbom Koski
Isac Kopsch
Ahmad Al Eid
Mohammad Ayham Kadi
Hannah van Bunningen
Karl Ahlsson
Catharina Undsjö
Iga Federowska
Elina Azizi
Emma Leijon
Daniel Sortbech
Otto Eliasson
Norah Hashem
Rebecca Lindberg
Ella von Schewelov
Wallén

Ludvig Göthberg
Olofsson
Carl-Emil Lim
Niki Khatibi
Anastasia Lundman
Zehra Nazar
Eric Bromming
Matgonata
Kopavele-styover
Sara Kashkash
Sharvari Seetharaman
Isabell Åberg Wallin
Therese Åkerlund
Salina Sebghatti
Estrid Kjellman
Hans Witzenhausen
Huynh Minh Quayen Mai
Erik Blomfjord
Alexander Liimatainen
Naixuan Pei
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Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet öppnades 17:30

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.

F3 Val av mötesordförande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Louisa Azizi till mötesordförande.

F4 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade:
att välja ordförande Zabih Aurfan till mötessekreterare.

F5 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg av diskussionspunkt.

F6 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokollet till handlingarna.

F7 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Karl Ahlsson och Catharina Undsjö till justerare.
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Informationsärenden

I1 Information från styrelsen

Föredragande: Louisa Azizi

Styrelsen återkopplar till sektionen om nyheter och uppdateringar från
programmet samt från Läkarsektionens arbete.

- Uppmaning till studentrepresentanter att använda Läkarsektionens Microsoft
Teamskanal

- Information om att Region Stockholm har kommit ut med riktlinjer gällande
vaccinerade och ovaccinerade studenter på VFU inom regionen.

I2 Presentation av nya studentrepresentanter

Föredragande: Carl-Emil och Malin

Läkarsektionen har tillsatt nya studentrepresentanter för perioden
höstterminen 2021 till vårterminen 2022. Presentation av nya
studentrepresentanter samt information gällande statistiken genom åren.
Föredragande: Malin Granbom Koski och Carl-Emil Lim

- 63 poster finns och alla är nu fyllda
- Denna gång utlystes 16 platser och söktrycket var högt
- De nyinvalda studentrepresentanterna lästes upp
- Andel unika studentrepresentanter är 87%
- Uppmanar nya studentrepresentanter att gå med i teams och att komma på

utbildningskvällen!

I3 Läkarsektionens nominering till Mässter

Medicinska Föreningen delar varje år ut Mäster till en lärare vid Karolinska
Institutet som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande
och pedagogiskt föredömligt sätt, eller, som initierat och genomfört varaktiga
förbättringar av undervisningen. Läkarsektionen har nominerat en lärare från
läkarprogrammet som ska presenteras.

Föredragande: Isabela Möller

- Isabela informerar och förklarar kort Läkarsektionens nominering och säger
bland annat att Elinor Kenne har i många år varit engagerad tidigt i
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läkarprogrammet och det nya 6-åriga läkarprogrammet engagerad mycket i
TBL.

I4 Rapport från OMSIS

Medlemmar i Läkarsektionen deltar regelbundet på OMSiS,
Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige som är ett nationellt
samarbete mellan de utbildningsbevakande organen vid varje lärosäte.
Senaste mötet hölls via Zoom av Umeå universitet och styrelseledamöter
rapporterar från mötet.

Föredragande: Ib Green-Petersen och Malin Granbom Koski

- Flera lärosäten hade presenterat återgången till campusundervisning. KI
skickade in frågor om hur hybridiseringen av undervisning skett på de andra
lärosäten. Intrycket är att det ser ganska likt ut på samtliga lärosäten. Flera
lärosäten vill gå tillbaka helt till undervisning på plats, till exempel i Göteborg
där man vill gå tillbaks till att ha all undervisning på plats och inget på distans.
På flera lärosäten verkar inställningen vara att alla föreläsningar som spelats
in och lagts ut ska tas bort och ej vara tillgängliga, vilket studenter tycker är
onödigt! Det är ett gott extra stöd och komplement till studenter som missar
ordinarie föreläsningar.

- Tidigareläggning av examensarbetet diskuterades. På Sahlgrenska har man
diskuterat möjligheter till att tillgodoräkna sig examensarbetet om man tidigare
gjort arbeten på samma eller liknande nivå.

- Ovaccinerade studenter på vfu diskuterades. En del avdelningar i Lund har till
exempel diskuterat om man kan neka studenter VFU om de inte är
vaccinerade mot Covid-19. Diskussion fördes om hur detta skiljer sig från krav
på hepatit-vaccin.
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Diskussionsärenden

D1 Diskussion om läkemedelsundervisning

Diskussion om arbetet kring läkemedelsunderivsningen är synlig samt
förbättringsområden med arbetet som gjorts hittills.

Föredragande: Louisa Azizi

- Det finns alltså checklistor för ordinering av läkemedel i canvasrummet
Läkemedelsundersvisning. Dessa togs fram av en arbetsgrupp som hade i
syfte att just förbättra läkemedelsundervisningen.

Tankar från studenterna:

- Eventuellt bättre med att ha dessa listor i vart och ett av kursrummen i
canvas.

- Skulle vara bra om man implementerade läkemedelslistorna i en befintlig del i
läkarprogrammet, till exempel i PV. Presentera läkemedelsblanketterna
tidigare i programmet!

- Lyfta problemet i TK3!
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Rapporter

R1 Rapportrunda
Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och
arbetsgrupper

Rapport från samtliga som haft möte sedan förra sektionsmötet.

TK6

- Bekräftat att de ämnar lägga upp alla facit

PU

- Hög arbetsbelastning för planering inför nya läkarprogrammet och Mini tycker
det behövs fler studenter i arbetet.

- PU kommer ej finns som en egen strimma i nya läkarprogrammet.
- Uppmanar studenter att skicka in material som kan vara relevant, till exempel

material om hantering av våld i nära relationer.

PK

- Information om överlämnandemöte till för studenter som tagit uppehåll eller
blivit spärrade tillsammans med kursansvariga.

- Hur ska man kunna examinera professionellt förhållningssätt? Just nu kan det
vara svårt att underkänna studenter inom professionalism. Med bakgrund till
detta har en arbetsgrupp i PN sammanställt en bedömningsmall för
professionalism vars syfte är att vara genomgående genom
läkarprogrammets samtliga kurser.

PN

- Togs upp att 2 nya svk:er kommer till termin 7: cell och genteknik och en om
patologi!

- Diskussion om nationellt samarbete gällande e-hälsa i form av att samtliga
läkarprogram ska samordna hur man ska ta fram en bra utbildningsplan för att
möta den allt mer digitaliserade vården, till exempel video mottagning eller
telefonsamtal. Gunnar Nilsson, specialist i allmänmedicin, blev nominerad
som KIs representant.

- Ansvariga för patologikursen ska se över om de kan erbjuda ett extra
tentamenstillfälle då många missade examinationstillfället på grund av att de
var sjuka.
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Nästa möten

- 18:e november,
Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 18:55
Vid protokollet

---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare

Justeras

---------------------------------------
Louisa Azizi, mötesordförande

--------------------------------------
Catharina Undsjö, justerare

--------------------------------------
Karl Ahlsson, justerare
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