
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #3

Datum: 7 april 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet.
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Malin Granbom Koski
Maren Gerdes
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Niki Khatibi
Nora Khatibi
Philip Lahdo
Sohaib Adem
Therese Åkerlund



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 Niki Khatibi och Louisa Azizi till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg punkt D3.

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

Informationsärenden

I1 Besök av programledningen.
Marie Dahlin och Ellinor Kenne presenterar sig för mötesdeltagare samt
öppnar för samtal med läkarstudenterna.
Föredragande: Anna Johansen, Marie Dahlin och Ellinor Kenne, Anna
Kiessling.

- Marie, Ellinor och Anna presenterar programledningen, sina roller inom den
och inom programstrukturen.

- Opinion och frågor till programledningen efterfrågas.
- Diskussion kring kurswebbar och dess struktur. Studenter uppmanas

att prata med studentrepresentanter för arbetsgruppen för kurswebbar
eller maila programledningen.
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- T5: Få studenter på placeringar, vilket kan vara positivt för inlärning,
men även negativt då studenter blir ensamma.

- Kursråd på T7, NKS. KUA-avdelningar som inte fungerar, vilket
kursledningen är medvetna om. Situationer med underbemanning,
avsaknad av handledare och avsaknad av sjuksköterskestudenter har
uppstått.
På SÖS rapporteras det även om avsaknad av handledare samt
patienter som är mycket sjuka. Med underbemanning gör detta att det
inte är patientsäkert. Dock rapporteras det att det också finns
avdelningar där KUA fungerar väldigt bra.

- T3: Avvecklingen är fortfarande en stress. Vad händer vid
studieuppehåll?
Svar från programledningen: Informationsmöte angående
nedläggningen kommer hållas i maj. Tydligare information kring
uppehåll och spärrar kommer att publiceras på KI:s hemsida så fort
som möjligt.

- T1: Missnöje under primärvårdsmoment och vårdcentralsplacering.
Studenter uppmanas att kontakta Sigrun Svanholm.

- Studenter rapporterar att det verkar bli bättre och bättre för varje
termin avseende hur mycket en får lära sig kring receptförskrivning,
vilket är mycket positivt.

- Ju högre terminer en student går, desto kortare tid har en på varje
VFU-placering. Svårt att vara ny på jobbet flera gånger i veckan.

- Rapportering kring att studenter i större utsträckning får ta del av
samma studiematerial trots placering på olika siter på högre terminer.

- Förbättringsarbete på 5,5-åriga måste fortskrida parallellt med 6-åriga
läkarprogrammet.

I2 Information från styrelsen.
Föredragande: Anna Johansen.

- OMSiS hålls i Stockholm i helgen.
- Nya studentrepresentanter har valts in.

I3 Presentation av nya studentrepresentanter.
Vårens utlysning är avslutad och nya studentrepresentanter är tillsatta.
Föredragande: Isabell Åberg Wallin och Gustav Axelsson.

- Styrelsens ansvariga för studentrepresentation Isabell och Gustav
presenterar de poster som har blivit tillsatta.

- Totalt 29 ansökningar kom in under utlysningen.
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- 18 poster har tillsatts.
- Nya studentrepresentanter närvarande på mötet presenterar sig.
- Information till nya studentrepresentanter mailas ut inom kort.
- Utbildningskväll 12 april.

Diskussionsärenden

D1 SVK på det gamla och nya programmet.
Vilka SVK:er saknas på läkarprogrammet idag? Vilka SVK:er bör absolut vara
kvar, eller utvecklas till det 6-åriga programmet?
Föredragande: Anna Johansen, Irene Kessler.

- Vilka SVK:er bör absolut vara kvar? Vilka saknas på läkarprogrammet idag?
- Jättebra möjlighet med SVK, dels för utbytesaspekten, men även att

som student få möjligheten att få in en fot inom ett område en tycker
är intressant.

- Bra om det finns SVK:er som är mer generella, men som en som
student kommer ha nytta av under yrkeslivet. Ett exempel är
smärtbehandling.

- Kurser som Konsten att vara en god doktor är ett bra inslag, då en som
student får möjlighet att läsa något som inte är medicinskt, men som
en ändå har stor nytta av i sitt yrkesliv. Fråga kring om programmet
kan öka antalet platser på den kursen då den är mycket uppskattad?

- Studenter tycker att det är av fördel att ha SVK:er som inte har med
det en som student lär sig på läkarprogrammet i övrigt. Exempelvis
epidemiologi, statistik, management och ledarskap.

- Global Hälsa och Global Kirurgi bör vara kvar, dessa kurser uppskattas
mycket av studenter.

- Förslag att slå ihop kurser tas upp.
- Förslag om det finns möjlighet att knyta kontakt med andra universitet i

Sverige. Svar från Irene är att kurserna måste ha åtminstone en medicinsk
eller vårdrelaterad aspekt.

D2 Studentrepresentation på det gamla och nya programmet.
Representanter från styrelsen presenterar olika modeller för hur riktlinjer för
studentrepresentation bör se ut utifrån programtillhörighet. Diskussion kring
de olika förslagen.
Föredragande: Anna Johansen.
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Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3

Studentrepresentanter från
det 6-åriga programmet
bör sitta på poster som rör
det 6-åriga programmet,
samma gällande det
5.5-åriga programmet.
Kurser aktuella för endast
ett program bör i första
hand inte ha
representanter från det
andra programmet.

Studentrepresentanterna
bör i den utsträckning
det går vara “kvoterade”
så att det finns
åtminstone en från 5.5-
respektive 6-åriga
programmet i varje
temakollegie/ kommitté.

Det spelar ingen roll
vilket program som en
studentrepresentant går,
alla studenter kan vara
studentrepresentanter
överallt och
programtillhörighet bör
inte ha central roll i
beslutet.

- Studentopinion:
- Förslag 1

- Svårt att få studentrepresentanter till de sista terminerna på
5,5-åriga läkarprogrammet.

- Förslag 2
- Det är mer optimalt om studentrepresentanter är insatta i frågor

som diskuteras. Kanske är det bäst att det finns en representant
som går/har gått kursen.

- Prioritering av den student som går “rätt” program till posten.
För de poster som rör det 5,5-åriga programmet bör minst en
representant från 5,5-åriga programmet prioriteras och vice
versa.

- Förslagen stämmer inte lika bra för alla poster som Läkarsektionen
tillsätter, men mötesdeltagare är generellt eniga om att förslag 2 är det
mest optimala.

D3 Kommunikation mellan lärare, kursledning och studenter.
Föredragande: Anna Johansen.

- Hur upplever studenter att återkoppling tas emot?
- T1 rapporterar att det har varit väldigt bra.
- Fler kursråd efterfrågas.
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- Studenter uppger att det beror mycket på kursledningen.
- Hur ser kommunikation ut mellan studenter och lärare?

- Vissa studenter har blivit uppmuntrade att skriva i diskussionstrådar på
Canvas, men sedan inte fått svar på sina frågor.

- Mer feedback från kursledning efterfrågas, exempelvis mer
utvecklingssamtal. Studenter vill ha feedback på sitt arbete och sin
utveckling.

Rapporter

R1 Rapportrunda

PN

- Återrapportering från gynmomentet T11. På NKS finns det för lite benign
gynekologi, vilket är en fråga som har diskuterats under många år.

- Återrapportering från kursledningen ansågs inte möta god standard.
PN har bett om en komplettering, men det kommer inte göras från
kursledningens håll. Istället kommer studentrepresentanter för PN
skriva en rapport.

- Fråga kring utbyten på 6-åriga läkarprogrammet. Eftersom alla kurser inte är
lagda är det inte klart hur och när studenter kan göra utbyten. Arbete för
detta kommer förhoppningsvis komma igång snart.

- Under nästa PN-möte kommer beslut kring hur många studenter som tas in
till höstterminen tas.

PR

- Statuskompendium för T4 och BV3 har tagits fram. Mötesdeltagare från
termin 4 uppger att det är väldigt bra och uppskattas mycket.

- HLR-utbildning har tappats bort i planeringen för 6-åriga programmet, men
detta ska nu ses över.

- Etiskt förhållningssätt på sociala medier. Incidenter har uppstått bland annat
under dissektionsundervisningen. Framöver ska förhållningsregler lyftas
tydligare under moment där det krävs. Dessutom kan dessa incidenter visa
på att studenter behöver en plats där diskussioner kan föras på ett bra sätt.
Exempel från PR att detta ska tas upp av introduktionsverksamheten och
med faddrar tidigt under programmet.

- Studenter får inte ta med sig sina barn till föreläsningar.
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TK1+2

- Nya PIL-kommittén presenterades.
- Planering av rester samt OSCE på nya programmet.
- Diskussion kring att T3 och T4 hamnar i kläm i och med uppstarten av

6-åriga läkarprogrammet.
- Diskussion kring hur studenter pluggar till tentamen. Kursledningen tycker

inte att det är optimalt att studenter pluggar så pass mycket på gamla tentor.

TK3

- Beslut kring kursansvar på gång.
- Fler moment, bl.a. infektionskursen kommer börja hållas på plats.

TK4

- Läkemedel har försökts implementeras mer på kurswebbar T7.
- Diskussion kring munta. Svårt för studenter att förstå upplägget.

Exempelvideo som planeras läggas upp på Canvas diskuteras. Syftet med
muntan är att kunna examinera det kliniska resonemanget, examinatorn kan
exempelvis ställa djupare följdfrågor. Upplägget liknas vid en MEQ-tenta.

- Alla lärare och handledare på VFU bör gå kurs i evidensbaserad pedagogik.
- Stor kull till höstterminen på T7. Huddinge kommer ta en större kull i och med

mottagandet av utbytesstudenter.

TK7

- Kursutvärdering. Hälsa i samhälle och miljö anses fortfarande spretigt.
- Inte så många studenter som svarar på kursutvärderingar.

PU

- PU-dagar kommer börja vara på plats.
- Instruktionsvideo för CanMEDS kommer att läggas upp på Canvas.
- BV3 har haft sin OSCE, vilket har gått bra.
- Dödendagen har implementerat fler transkulturella och historiska perspektiv.

Nästa möten

Torsdag 5 maj kl. 17:30-19:30.
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Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:31.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Niki Khatibi, justerare

_______________________________

Louisa Azizi, justerare
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