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läkarsektionen
medicinska föreningen
nobels väg 10, campus solna
box 250
171 77 stockholm

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 1

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Louisa Azizi till mötesordförande.

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

F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att Elina Azizi och till Isabell Åberg Walin justerare.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.
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Informationsärenden

I1 Information från styrelsen

Föredragare: Louisa Azizi

- Programöverskridande riktlinjer kring tentafacit börjar gälla från vårterminen 2022.
Uppföljning då.

- Uppdatering från arbetet med Gyn-momentet
- Val på KI under våren för diverse instanser
- Ny rektor ska väljas

I2 Utlysningen höstterminen 2021

Föredragande: Malin och kalle

- Utlysningen är öppen fram till 21:a oktober
- Utbildningskväll 2:a november.

I3 Läkarsektionens inkorporering av kursrådet

I det sexåriga läkarprogrammet är Läkarsektionen helt ansvariga för all
studentrepresentation inklusive kursrådsrepresentanter på läkarprogrammet.
Styrelsen informerar om strategin för detta.

Föredragande: Malin och Carl-Emil

- Läkarsektionen är i det nya läkarprogrammet helt ansvarig för all
studentrepresentation, därmed även kursrådsrepresentanterna. Malin och Carl-Emil
återkopplar till hur qr-koden och rekryteringen av representanter gått.

I4 Läkarsektionens tacksittning för studentrepresentanter

Läkarsektionens styrelse bjuder in aktiva studentrepresentanter till en
tacksittning för det arbete som utförts sen vårens utlysning.

Föredragande: Misha och Ib

- Misha informerar även om eventuell alkoholpaket för sittningens gäster och att det
kommer finnas möjlighet att köpa mer på plats.

Diskussionsärenden
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D1 Diskussion om studentrepresentantposter

Diskussion om hur studentrepresentationen fungerat under pandemin.
Motsvarade arbetet/posten representanternas förväntningar? Vad har
fungerat bra respektive mindre bra? Förbättringsförslag?

Tankar :

- Svårt att komma in i jobbet som studentrepresentant när man börjat under
pandemin på distans. Man blev mer inkluderad som student i gruppen när
mötena är fysiska.

- Effektivt att ha möten online, då man ibland är ute på placeringar och inte
hinner ta sig till ett fysiskt möte.

- Förslag: Bra att ha en kort introduktion med en sammanfattning om kurserna
som studentrepresentanternas kollegier ansvarar för.

- Det krävs mer av ledningen på mötena, för när det är på plats blir det hela
mer organiskt och naturligt att få fram åsikter.

- Bra att ha möten live med zoom för tillgänglighetens skull. Framförallt i början
av tiden efter att nya studentrepresentanter tillsats är det bra att ha möten på
plats och däreftert bra med att ha zoom för tillgänglighetens skull.

D2 Diskussion om vilka frågor läkarsektionen bör driva höstterminen 2021

Läkarsektionen styrelse bjuder in sektionsmedlemmarna till en diskussion om
vilka aktuella utbildningsfrågor som de anser att Läkarsektionen bör driva
höstterminen 2021.

Finns det utbildningskvalitet förbättringar som bör ske överskridande ver hela
programmet? om ja, vilka?

Om nej, finns något specifikt läkarsektionen bör jobba med långsiktigt?

- En viktig aspekt att jobba med framöver handlar väl om övergången från det
5.5 åriga till det 6 åriga programmet. Att ingen hamnar i kläm från det gamla
programmet och att båda håller fortsatt hög kvalitet.

- Ha fler Bedside ronder ökad integrering av teoretisk och praktisk kunskap.
- Blanda praktik och teori. Har diskuterat på programrådet.
- Primärvården: handledarna har sällan koll på vad studenterna ska göra där.

Handledarna brukar inte ha läst checklistan för vad studenterna ska träna på.
Det bör vara en standard som alla försöker följa. Studentrepresentant för PV
uppmanar att svara på utvärderingsenkäten som PV skickar ut.
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- Canvas: dysfunktionellt på så vis att det ser helt olika ut från kurs till kurs
trots att det finns en tydlig mall framtagen av LS.

- Svar till gamla duggor, seminarieuppgifter och andra grupparbeten ges inte ut
till studenter på termin 2 för tillfället. Med argumentet att studenter lär sig mer
av att själva resonera och söka upp fakta. Detta är inte optimalt med
bakgrund till att det är sista kulle i gamla läkarprogrammet och
kursledningarna hade lovat att göra allt de kan för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för att studenter ska kunna klara kurserna.

Rapporter

R1 Rapportrunda

Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och
arbetsgrupper

Rapport från samtliga som haft möte sedan förra sektionsmötet.

TK3

- Diskussioner om klinisk medicin, diagnostik och kirurgi inför nya läkarprogrammet
och kursansvaret för dem.

TK5

- Temakollgeiumet vill öka integrering mellan prekliniskt och kliniskt samt hitta
undervisningsluckor tidigt i programmet. Därav uppmanas studenter på
termin 9 att notera vad de tycker saknas under DFM3 neuro-momentet och
rapportera om det.

PK

- SBA-frågor, har kommit fram internationellt att det är det bästa sättet att
examinera studenter på och det mest rättssäkra sättet. Därför arbetar man nu
med just hur man ska kunna implementera detta.

PN

- Tentafacitanvisningar klubbades igenom,
- Beslut om behörighetskrav för bv5: man måste ha behörighet från bv1, bv2 och bv3

för att bli behörig till bv5.
- Beslut om kursplan för bv3 och bv4 klubbades också igenom.

Nästa möten
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- Torsdagen 28 oktober, 17:30-19:30

Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19:28.

Vid protokollet

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

Justeras

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

--------------------------------------- ---------------------------------------
Elina Azizi, justerare Isabell Åberg Walin, justerare
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