
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #2

Datum: 10 mars 2022

Tid: 17:30-19:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Ahmad Al Eid
Anna Johansen
Catalina Wirth
Daniel Sortebech
Edvin Monemi
Eliane Ecker
Elina Azizi
Ellinor Drakenward
Emma Leijon
Gustav Axelsson
Hedieh Mohammadi
Huynh Minh Quyen Mai
Ib Green-Petersen
Ida Norberg
Iraida Suditu
Irene Kessler

Isabell Åberg Wallin
Jakob Torakai
Jonas B. Arani
Karl Karlshammar
Karolina Hanthe
Louisa Azizi
Naixuan Pei
Nour Issa
Otto Eliasson
Salina Sebghati
Sara Kashash
Sharvari Seetharaman
Sohaib Adem Osman
Tim Lindholm

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 Jonas B. Arani och Karl Karlshammar till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen utan förändringar.

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Informationsärenden

I1 Information från styrelsen.
Föredragande: Anna Johansen.

- Sveriges utbildningsminister har varit på besök på KI. Ordförande Anna var
på plats och träffade henne.

- Diskussion kring hur KI har hanterat utbildningens upplägg under
pandemin fördes.

- Programledningen vill träffa läkarstudenterna. Läkarsektionens styrelse har
bjudit in dem att delta på nästkommande sektionsmöte.

I2 Utlysning av studentrepresentanter.
Vårens utlysning av studentrepresentantsposter är igång. Ansvariga för
studentrepresentation i styrelsen, Gustav och Isabell, presenterar de viktigaste
datumen och vilka nya poster som tillkommit.
Föredragande: Gustav Axelsson och Isabell Åberg Wallin.

- Utlysning.
- 10 mars till 24 mars.

- Utbildningskväll för nya studentrepresentanter.
- 12 april.

- Gustav och Isabell berättar hur det fungerar om en vill söka till
studentrepresentant, och allt som är roligt och bra med att engagera sig i
Läkarsektionen.

I3 Information från senaste OMSiS.
Sara har deltagit i det senaste OMSiS-mötet och rapporterar om vad som har
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tagits upp där från KI och övriga läkarprogram i landet.
Föredragande: Sara Kashash.

- Hur gör andra sektioner med studentrepresentation under två parallella
program?

- Lite olika upplägg på de olika universiteten. Inget universitet
rapporterade några större problem med hur detta har genomförts.

- Förslag från sektionsmötets deltagare att utveckla ett system där
studentrepresentanter som för opinionen på 5,5-åriga
läkarprogrammet inte går 6-åriga läkarprogrammet och vice versa, för
att ge en så korrekt bild och övervakning av utbildningen som möjligt.

- Frånvaro på VFU.
- Exempel från andra program på sätt att underlätta restning är att ha en

jourlista som en student som har missat VFU kan skriva upp sig på
och på så sätt få ta igen på exempelvis kväll eller helg.

- Andra universitet rapporterar även att det inte är stenhårt om en
student missar mindre moment.

- Frågan och förslagen skickas med representanter i Temakollegium 5.
- Övergång från 5,5-åriga läkarprogrammet till 6-åriga vid spärr eller uppehåll.

- I Göteborg ungefär samma situation som på KI.
- I Uppsala och Linköping är det mindre problem då gamla och nya

programmet inte skiljer sig lika mycket.
- Strategier för att stödja studenter i svåra situationer som uppkommer under

VFU.
- I Lund informeras studenter om jobbiga situationer som kan uppstå

innan VFU-placering och alltså innan en student kan råka ut för något
själv. Detta har uppskattats av Lund-studenterna.

- Överlag tycker universiteten att det finns generella regler och
tillvägagångssätt att förhålla sig till, men att det kan vara svårt att
implementera när något väl händer.

- På KI: Reflektionsseminarium. Uppskattas, men studenter uppger att
det inte alltid är så lätt att dela med sig i grupp. Studenter uppger även
att det inte är helt självklart vem en ska vända sig till.

- Andra intressanta punkter som togs upp på mötet:
- I Umeå: Specifik kursutvärdering för trakasserier och diskriminering.

Går ej direkt till kursledning utan via en specifik granskningsgrupp
vilket underlättar för studenter att yttra kritik om situation där
kursledning varit ansvarig eller inblandad har uppstått.

- Hybridlösning på sektionsmöten på andra universitet.
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- Lund har personliga kliniska scheman på time-edit, där alla studenter
får en personlig kod som ger schemat.

- Tolksimulering i Lund. Detta finns även på KI under termin 9.

- Opinion kring frågor som KI ska ta med sig till nästa OMSiS-möte inhämtas.
- Vilodag efter tenta. På KI upplevs det tungt att många kurser startar

direkt efter skriven tenta, utan möjlighet att varva ned efter en tuff
inläsningsperiod. Hur ser detta ut på andra universitet?

- Har studenter på andra universitet möjlighet till extern placering på
andra universitet eller sjukhus i Sverige?

- På KI har TBL-grupper fungerat bra under vissa moment, men sämre
vid andra, bland annat under appliceringsmoment, där diskussioner
mellan grupper inte har implementerats på ett optimalt sätt. Hur är det
på andra universitet - uppmuntras diskussion mellan grupper och inte
bara inom grupper? TBL som format på andra universitet?

- På kliniska terminer på KI turas de olika sjukhusen om att skriva
tentamen. Hur fungerar det på andra universitet? Skriver hela
terminens studenter samma tenta, eller skrivs separata tentor? Finns
det system för att standardisera tentafrågor och för att upprätthålla
god och likvärdig nivå?

- På kursen Klinisk Medicin introduceras vissa moment långt före
studenter läser ämnet i fråga, vilket inte är optimalt. Mer
sammanhängande kursplanering efterfrågas. Hur ser det ut på andra
universitet?

I4 Mingel med Läkarsektionen.
Information om nästa event för dig som medlem i Läkarsektionen.
Föredragande: Iraida Suditu.

- Mingel i pubformat för alla som är med i Läkarsektionen eller är nyfikna på
Läkarsektionens arbete.

- Onsdag 16 mars, klubbvåningen kl 17:00.

Diskussionsärenden

D1 Canvas och digital undervisning.
Skulle det vara aktuellt att utvidga arbetsgruppen för kurswebbar till att
innefatta annan digitalisering av läkarprogrammet istället för att ha separata
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arbetsgrupper?
Introduktion: Isabell Åberg Wallin.

- Isabell presenterar arbetsgruppen och dess uppgifter.
- För tillfället står arbetsgruppen inför utveckling av kurswebbar till nya

läkarprogrammet och efterfrågar opinion kring detta.
- Generell opinion kring digitalisering efterfrågas också.

Frågor och opinion från mötesdeltagare:

- Mall för hur information och material läggs upp på Canvas för alla kurser. Stor
skillnad mellan kurser och det blir svårt för studenter att hitta rätt på Canvas.

- Spellistor för inspelade föreläsningar efterfrågas.
- Länk till exempelvis PV:s eller PU:s kursrum i huvudkursrummet skulle

underlätta för studenterna att hitta rätt.
- Filer bör heta rätt namn. Samma namn i schemat som för fil på Canvas.
- PU bör dela upp studenter i grupper efter termin så att studenter slipper få

icke-relevanta notiser.
- Generell uppmaning från mötesdeltagare: Gör det lättare för studenter att

hitta rätt material!

Rapporter

R1 Rapportrunda

PN

- Utbyten för 6-åriga LP är inte kartlagt än. Ska beredas förslag och planering
fortgår.

- Fråga kring huruvida det är aktuellt med revidering av förtursregler vid
sjukhusvalet. Gjordes senast i höstas. Styrelsen tar beslut om detta är
aktuellt eller ej.

ÖGO

- Hur hanteras facit vid felaktig tentafråga?
- Om något är helt fel stryks frågan och godkäntgränsen sänks.

- TBL rapporteras ha gått bra.

TK3

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

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 5

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


- Implementering av digital klinisk handbok på gång.
- Likvärdig information på alla sjukhus eftersträvas.

TK5

- Det har varit ett återkommande problem att examensarbeten på termin 8
påverkar kursstarten på termin 9, stressade studenter.

VetU

- MVM-kursen termin 5 kommer gå fysiskt på campus framöver.
- Inspelade föreläsningar har diskuterats, möjligt att inspelade föreläsningar

läggs upp efter den fysiska föreläsningen har gått av stapeln.

PU

- Populärvetenskaplig kommunikation T8. Journalist kommer att vara med och
undervisa kring hur en skriver populärvetenskapligt.

- Kursledningen upplever att TBL-moment har fungerat bra.
- Döden-dagen: transkulturella och historiska aspekter kommer införas.

VIL

- Utvärdering av platsutökning på VFU pga tidigare platsbrist har genomförts
under det senaste året, men rapporten har inte uppnått god standard. Arbete
krävs framöver att få ut information från rapporten.

SVK

- Ny kurs T11, Personalized medicine - Nordiskt koncept. Skulle läggas upp
som en digital kurs.

- Innehåll: Genetik, genuttryck, maskininlärning och andra metoder för
att personaliserad vård.

- Utvecklad av Nordiska läkare.
- Tanken är att studenter som åker på utbyte ska kunna läsa kursen

under utlandsvistelsen.
- Mötesmedlemmarna har positiv inställning till denna nya kurs.

- Vad vill studenter ha för kurser i nya läkarprogrammet? Vad saknas, vad vill
studenter lära sig?

LINK
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- Minskat antal inresande utbytesstudenter kan resultera i färre utresande
studenter, men arbetsgrupp har tillsatts för att övervaka detta.

- Meritlistan är nu reviderad.

Nästa möten

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

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:20

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Karl Karlshammar, justerare

_______________________________

Jonas B. Arani, justerare
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