
 Protokoll 
 SEKTIONSMÖTE #1 

 Datum: Torsdag 3 februari 2022 

 Tid: 17:30-19:30 

 Plats: Zoom 

 Närvarande 

 Abdulmalik Mahdi 
 Ahmad Al Eid 
 Alexander Liimatainen 
 Alexandra Backlund 
 Alva Cedermark 
 Anastasia Lundman 
 Anna Johansen 
 Anton Wasielewski 
 Carl-Emil Lim 
 Charlotte Duran 
 Daniel Sortebech 
 Ebba Widman 
 Edvin Edung 
 Edvin Monemi 
 Eliane Ecker 
 Elina Azizi 
 Ella Von Schewelov Wallén 
 Ellinor Drakenward 
 Emma Leijon 
 Estrid Kjellman 
 Gottfrid Rehnman 
 Gustav Axelsson 
 Hannah van Bunningen 
 Hedieh Mohammadi 
 Huynh Minh Quyen Mai 
 Ib Green-Petersen 
 Ida Norberg 
 Iga Fedorowska 

 Iraida Suditu 
 Irene Kessler 
 Isabell Åberg Wallin 
 John Westerberg 
 Karl Ahlsson 
 Karolina Hanthe 
 Kathy Liu 
 Kristina Hellström 
 Lina Olofsson 
 Louisa Azizi 
 Madeléne Flodman 
 Malin Granbom Koski 
 Maren Gerdes 
 Matilda Nilsson 
 Nabeel Aziz 
 Naixuan Pei 
 Niki Khatibi 
 Nora Khatibi 
 Nour Issa 
 Otto Eliasson 
 Robert Sandberg 
 Sara Kashash 
 Sharvari Seetharaman 
 Sigrid Turesson 
 Sohaib Adem 
 Therese Åkerlund 
 Tim Lindholm 
 Valdemar Hjalmar 



 Formalia 

 F1 Mötets öppnande 
 Mötet beslutade: 
 att  välja ordförande Anna Johansen till mötesordförande. 

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

 F3 Val av mötets sekreterare 
 Mötet beslutade: 
 att  välja Ida Norberg till mötessekreterare. 

 F4 Val av justeringsperson 
 Mötet beslutade: 
 att  välja Isabell Åberg Wallin och Ib Green-Petersen  till 

 justeringspersoner. 

 F4 Fastställande av dagordning 
 Mötet beslutade: 
 att  fastställa dagordningen med tillägg: punkt I3  Revidering av 

 meritlistan för utbytesstudier, LINK  . 

 Informationsärenden 

 I1 Presentation av nya styrelsen och introduktion till vad Läkarsektionen 
 gör samt vilken plats Läkarsektionen har i programstrukturen. 
 Föredragande: Anna Johansen. 

 -  Ordförande Anna presenterar Läkarsektionen, dess plats i programstrukturen 
 och studentrepresentationen som bedrivs. 

 -  Dessutom presenterar alla ledamöter i den nya styrelsen sig. 

 I2 Presentation av Läkarsektionens utskott 
 Presentation av Med-SM, LÄSK och Introduktionsinternatet. 
 Föredragande: Ebba Widman (Med-SM), Alexandra Backlund och Matilda 
 Nilsson (Introduktionsinternatet) samt Nita Dushi och Edvin Edung (LÄSK) 
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 -  Representanter från respektive utskott presenterar sig och informerar om vad 
 utskottet gör samt hur en engagerar sig. 

 -  Information om MED-SM som äger rum i maj. 
 -  Introduktionsinternatet berättar att T1 kommer få en sittning. 
 -  LÄSK berättar om vad för evenemang som har anordnats den senaste 

 terminen, och vad som kommer hända i framtiden. 

 I3 Revidering av meritlistan för utbytesstudier 
 Föredragande: Malin Granbom Koski 

 -  Meritlistan är en prioriteringsordning som används som underlag vid sökning 
 till utbytesstudier. 

 -  För att föreslå en punkt för revidering skall förslaget samt en motivering 
 skickas in till google-formuläret länkat nedan. Senast 17 februari. 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmTXfJM5yryNo0SbykIeYXovbO 
 LiF38EK3CjNQne5qlYEFww/viewform?usp=sf_link 

 I4 Information från styrelsen. 
 Föredragande: Anna Johansen. 

 -  Nära samarbete med programledningen påbörjades ordentligt förra året, och 
 kommer att fortskrida även detta år. 

 -  Fortsatt arbete med utvecklingen av studentrepresentation på det 6-åriga 
 programmet. 

 -  Det pågår ett nyval i FUM efter dess upplösning. Läkarsektionens styrelse har 
 beslutat att representanterna som valdes till FUM förra året kommer att väljas 
 in igen. Detta är Naixuan Pei och Ahmad Al Eid. 

 -  Iraida Suditu berättar om de event som är på gång, och vilka som har 
 genomförts under terminen. 

 -  Läkarsektionens introduktionsmingel behövde tyvärr ställas in på grund av 
 covid-19, men det planeras för ett nytt evenemang där alla kan lära känna 
 sektionen och dess utskott framöver. 

 I5   Inventering och utlysning av studentrepresentanter 
 Föredragande: Isabell Åberg Wallin och Gustav Axelsson. 

 -  Vårens utlysning av poster som studentrepresentant inleds inom kort. I 
 samband med detta kommer en inventering av samtliga nuvarande 
 studentrepresentanter ske. Ansvariga för studentrepresentation i styrelsen, 
 Isabell och Gustav, presenterar de viktigaste datumen och hur förfarandet går 
 till. 
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 -  Inventering pågår mellan 10 februari → 17 februari 
 -  Utlysning stänger 24 mars. 
 -  Utbildningskväll för nya studentrepresentanter 12 maj. 
 -  Gustav och Isabell informerar även om vad det innebär att vara 

 studentrepresentant. 

 I6 Canvas och information för T3 inför nedläggning av det 5,5-åriga 
 programmet. 
 Föredragande: Ida Norberg och Isabell Åberg Wallin. 

 -  Läkarsektionen har sett över att önskad kommunikation mellan kurs och 
 studenter finns och är tillgänglig. 

 -  Kursledningen har nu implementerat LS förslag. 
 -  Kommunikation med kursledning för DSM1 och framtida kurser planeras 

 framåt. 

 I7 Studentrepresentant OMSiS 
 Föredragande: Sara Kashash 

 -  Det finns en ledig studentrepresentantspost för den grupp som arbetar med 
 undervisning inom området e-hälsa (brett definierat). Sara informerar om 
 posten och hur en kan söka. Frågor hänvisas till läkarsektionens 
 e-postadress. 

 Diskussionsärenden 

 D1  Diskussionsfråga till nästa möte med OMSiS. 
 Diskussion om vad läkarstudenterna på KI vill fråga andra medicinska 
 lärosäten i Sverige om och vad representanter från Läkarsektionen ska ta med 
 till nästa möte. 
 Föredragande: Sara Kashash 

 -  Restning av VFU? Hjälper kursledningen till med detta och låter de studenter 
 resta på ett bra sätt? Hur ser det ut på andra lärosäten? Speciellt i förhållande 
 till pandemin och restriktionerna som har infunnit sig. 

 -  Hur gör andra säten med studentrepresentation när det är två parallella 
 program? 

 -  Hur ser återgången till on-siteföreläsningar ut nu när restriktionerna släpper? 
 -  Hur sköter andra lärosäten övergången till 6-åriga läkarprogrammet? Finns 

 det möjligheter att hoppa från 5,5-åriga läkarprogrammet till 6-åriga, är det 

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

 lakarsektionen@medicinskaforeningen.se  4 

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


 större/mindre skillnad mellan lärandemål och liknande på de andra 
 lärosätena? 

 D2 Vad önskar deltagande på mötet att Läkarsektionen driver för frågor? 
 Diskussion om vilka frågor som önskas drivas av Läkarsektionen under det 
 kommande året och vilket arbete det är som uppskattas av alla medlemmar. 

 -  Rester på VFU. 
 -  Fortsätta driva frågan kring att det ska vara lika studiematerial, schema, 

 mellan de olika siterna. Detta är ett pågående projekt, och detta tas även upp 
 i programrådet. 
 Exempel: På SÖS får studenterna sitt schema väldigt tätt inpå. Bättre 
 scheman är viktigt! Det måste förbättras och vara samma överallt. 

 -  Sittning för studentrepresentanter! Detta finns det plan för. 
 -  VFU kan vara väldigt ostrukturerat. Sträva efter att detta ska bli bättre på det 

 6-åriga programmet framför allt. 
 Skapa en VFU-schemamall för alla placeringar, som alla avdelningar kan 
 använda sig av, för att upplägget ska bli så bra och strukturerat som möjligt. 

 -  Digitalisering bör vara en fråga som fortsätter drivas, och det är viktigt att det 
 tas fram kursöverskridande riktlinjer för tillgången till digitaliserat material. 
 Skall det undersökas igen vad studenterna samt föreläsare/kursledning tycker 
 om digitaliseringen? Bra att undersöka vilka moment som studenter tycker om 
 att ha på plats och vilka som är bra att ha på distans. 

 -  6-åriga programmet måste självklart fortsätta diskuteras. 

 Rapporter 

 R1  Rapportrunda 
 Rapport från samtliga som har haft möte sedan senaste sektionsmötet. 
 Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och 
 arbetsgrupper. 

 PN 

 -  Det har tagits ett beslut gällande PIL om att det i framtiden kommer att vara 
 25% av studenterna som antas genom PIL. Studentrepresentanter har ställt 
 ett motkrav, vilket är att det bör vara 33% som tidigare, och att en rapport ska 
 skrivas angående hur detta kan uppnås. 
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 -  Anledningen från PN till att det är svårt att hålla en högre andel antagna via 
 PIL är tillgången på bra och välutbildade intervjuare. 

 -  Ny PIL-ordförande kommer väljas, och kommer i framtiden ha närmre 
 kommunikation med PN än tidigare. 

 PR 

 -  Utbildning kring att ordinera läkemedel. Arbetsgrupp ska skapas, och 
 konkreta beslut kring detta kommer att tas. 
 Diskussion om det ska finnas någon form av OSCE för läkemedelsordination. 
 En TakeCare-modul kommer att implementeras, och det är en fortskridande 
 diskussion kring hur. 

 -  LS styrelse har tagit upp hur det delas material mellan olika sjukhussiter - alla 
 studenter  bör  få tillgång till samma studiematerial.  Alla verkar vara positiva till 
 detta inom PR. Arbetsgrupp skall tas fram för att mer konkret se vad som kan 
 göras för detta. 

 TK3 

 -  Studentopinion kring höstens OSCE har framförts. Skillnad i bedömning 
 mellan olika studenter. Diskussion kring hur kursledningen ska bemöta detta. 
 Filmning av OSCE är ett förslag, men inget konkret har beslutats om detta. 

 -  Reflektionsseminarium - uppmaning till studenter att om det har uppstått 
 problem under VFU skall detta tas vidare till kursledningen. 

 TK5 

 -  Tenta på plats eller inte? Under pandemin har tentorna varit på distans, men 
 tenta på plats planeras framöver i och med de nya restriktionerna, vilket ses 
 som mycket positivt från TK5:s håll. 

 TK6 

 -  Fråga från TK6 om det är på väg bort med inspelade föreläsningar eller inte. 
 Studentrepresentanter hänvisar till LS rapport om digital undervisning från 
 VT21, och möjligen kommer det att ske inhämtning av mer studentopinion 
 kring detta framöver. 

 -  VFU-närvaro: Ingen dispens trots covid-restriktioner, men rest kan ske under 
 sommaren. 

 TK7 
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 -  Generell oro kring Covid och tentamen på plats. 

 PU 

 -  Uppmana studenter att använda diskussionsforum. 
 -  Mer forskningsprojekt relaterat till PU. 

 SVK 

 -  Senaste ansökningsomgången. De flesta har fått sitt första- eller 
 andrahandsval. 

 -  SVK kommer se lite annorlunda ut under 6-åriga läkarprogrammet. 
 -  SVK-kommittén som finns nu kommer avvecklas för anpassning för 6-åriga 

 läkarprogrammet. 

 LINK 

 -  Diskussion kring internationalisering av 6-åriga läkarprogrammet. 
 LINK har försökt bevaka 6-åriga läkarprogrammet, för att det ska finnas 
 samma möjlighet kring utbyte även i framtiden. 
 Frågan kommer att drivas vidare och även i kontakt med Anna Kiessling. 

 -  Diskussion kring ett mer inkluderande meritsystem. 

 Styrgrupp kursansvar och resursfördelning på nya läkarprogrammet 

 -  T8: Fördelning av studenter på prekliniska och kliniska studier, nu hamnar de 
 flesta studenter i kliniska studiegrupper. Se över om detta kan fördelas mer 
 jämnt. 

 -  Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling på T10 kommer delas 
 upp i 3 mindre kurser. Ansvarsfördelning kommer därför bli mer specificerad 
 och specialiserad. 

 -  Enkät till alla institutioner på KI - hur kan institutioner kommunicera bäst med 
 varandra? 

 Nästa möten 

 -  Torsdag 10 mars 17:30-19:30 
 -  Torsdag 7 april 17:30-19:30 
 -  Torsdag 5 maj 17:30-19:30 

 Mötets avslutande 

 Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:23 
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 Vid protokollet 

 ______________________________ 

 Ida Norberg, mötessekreterare 

 Justeras 

 ______________________________ 

 Anna Johansen, mötesordförande 

 _______________________________ 

 Isabell Åberg Wallin, justerare 

 _______________________________ 

 Ib Green-Petersen, justerare 
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