
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #5

Datum: 22 september 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Alexander Liimatainen
Alva Cedermark
Anna Johansen
Anton Wasielewski
Charlotte Duran
Daniel Sortebech
Edvin Monemi
Edward Dahlbäck Rörström
Emme Sellin Bredberg
Eliane Ecker
Elina Azizi
Ella von Schewelov Wallén
Ellinor Drakenward
Filip Kärnebo
Gonzalo Aguayo
Gustav Axelsson
Hanna Lindelöw
Hedieh Mohammadi
Helena Andersson
Ida Norberg
Iraida Suditu
Isabell Åberg Wallin
John Westerberg
Julia Mellander
Julius Jakobsson
Karl Karlshammar

Lina Olofsson
Linus Hovmöller Zou
Liva Herlenius
Louisa Azizi
Maja Palebo
Malin Andrée
Manar Manla Hasan
Mert Uzel
Nabeel Aziz
Naixuan Pei
Natasha Olsson
Nora Khatibi
Nour Issa
Philip Lahdo
Ridita Khan
Robert Sandberg
Sara Fälth
Sara Kashash
Sharvari Seetharaman
Shirley Lidman
Sigrid Thuresson
Sohaib Adem
Teresia Landin
Tim Lindholm
Towe Andersson
William Wu



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 Daniel Sortebech och Mert Uzel till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

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

Informationsärenden

I1 Presentation av styrelsen.
Föredragande: Styrelsen.

- Läkarsektionens styrelseledamöter presenterar sig själva och deras roll inom
styrelsearbetet.

- Ordförande berättar om Läkarsektionens plats inom Medicinska Föreningen,
och det arbete som Läkarsektionen utför.

I2 Presentation av Läkarsektionens utskott.
Med-SM, LÄSK och Introduktionsverksamheten presenterar sin verksamhet
och berättar om höstterminens arbete.
Föredragande: Representanter från utskotten.
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- Utskottens representanter presenterar vilka de är och hur en som
läkarstudent kan engagera sig inom Läkarsektionens utskott.

- Vice ordförande från Läkarintrot berättar om
introduktionsverksamheten och vad en gör som fadder på KIs
läkarprogram.

- Med-SM introduceras.
- LÄSK, Läkarsektionens sociala kommité, berättar om sin verksamhet.

Vad för event som har anordnats tidigare samt vad som är på gång
framåt.

I3 Information från styrelsen och introduktion till Läkarsektionen.
Ordföranden presenterar vad som pågår i sektionen just nu och vad som är på
agendan i höst. Viktiga datum för hösten presenteras.
Föredragande: Anna Johansen.

- Ordförande berättar om Läkarsektionens struktur, samt ger en presentation
av alla kollegier, kommitéer och arbetsgrupper och dess ansvarsområden.

- Information om vad en gör som studentrepresentant, och hur en som
studentrepresentant påverkar läkarutbildningen på KI.

- Information om den merit som utdelas efter ett års arbete som
studentrepresentant.

- Viktiga datum:
- Inventering 21/9-1/10
- Utlysning 6/10-20/10
- Datum för utbildningskvällen för nya studentrepresentanter kommer

inom kort.

I4 Rapport från AMEE 2022 Lyon.
Ida, Sara och Anna presenterar vad de har tagit med sig från
AMEE-konferensen.
Föredragande: Ida Norberg, Sara Kashash, Anna Johansen.

- Tre av sektionens styrelsemedlemmar har deltagit i den internationella
utbildningskonferensen AMEE, Association for Medical Education in Europe,
som detta år ägde rum i Lyon mellan den 27-31 augusti. Ida, Sara och Anna
presenterar vad de har tagit med sig från konferensen.

- PASKON
- Coaching
- Läroplattformar
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Diskussionsärenden

D1 Utveckling av mentorsverksamheten på läkarprogrammet.
Med utgångspunkt från det som presenterades på en workshop om
mentorskap och coaching på AMEE (vg se I4) så undrar styrelsen vad
sektionen tycker om nuvarande upplägg på mentorsverksamheten.
Föredragande: Ida Norberg, Anna Johansen.

- Opinion från mötesdeltagare:
- Det är roligt att kunna inspireras av sin mentor, men kvaliteten hos

mötet beror mycket på vilken mentor en har.
- Ej bra på distans.
- Tidsintervall - när det är 1 gång per termin blir det svårt att bygga upp

en relation med sin mentor. Dessutom är det svårt att följa upp målen
en sätter upp i CanMeds.

- Kanske blir det mindre personberoende om det är mer inslag av
coaching i mentorverksamheten.

- CanMeds
- Många frågor är inte anpassade för de tidigare terminerna.
- Flera upplever att CanMeds hämmar diskussionen, och att en

hakar upp sig lite på frågorna. Då blir det inte så flytande och
inte heller så givande.

- Ofta känns det mer givande med öppna diskussioner med
mentorn.

- Under preklin kan mentorrollen vara mer utav en coachingroll.
- Studenterna vill se mer av etiska dilemman.

D2 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.

- TBL - hur ser pedagogiken ut på andra lärosäten.
- Hur ser möjligheten ut för introduktionen till forskning på andra lärosäten?
- Hur mycket labbar studenter på andra läkarprogram?
- Hur mycket undervisning bedrivs via förinspelade videos?
- Hur ser handledning ut på VFU? Går en med

underläkare/at-läkare/st-läkare/överläkare?
- Hur är VFU utformad? Tex KIs 3-veckorsblock på klinisk medicin
- Studenthälsan, finns det likvärdigt på andra medicinska universitet?
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- Hur ser det ut med resttillfällen?
- Studentliv - hur främjas det på andra universitet?

Rapporter

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

PN

- Senaste mötet i augusti.
- Restexaminationstillfälle IST kommer att ligga planerad efter examen.

Studenter som inte klarar tentan mår bättre av att ha en vecka utan
annat schemalagt.

- Den stora studentopinionen har sagt att det är bättre att ha
rest-examinationen innan examen, men de studenter detta
faktiskt berör tyckte att det är bättre att ha restexaminationen
efter examen. Detta är grunden beslutet har fattats på.

- På det nya programmet vill man ha PV-placeringar under en
sammanhängande vecka under preklin.

- Fråga till mötesdeltagare: Hur viktigt är det att ha samma
vårdcentralsplacering under termin 3 och 4? Är mötesdeltagare
för eller emot att byta vårdcentralsplacering?

- Nackdelar:
- Ej samma möjlighet att ha samma handledare som

ger en feedback och kan följa ens utveckling.
- Fördelar:

- Studenter får möjlighet att möta olika
patientgrupper beroende på var de är placerade.

- Mötesdeltagare ställer sig övervägande positiva till att
primärvårdsplaceringen ska vara sammanhängande, och
även till att byta vårdcentral under de prekliniska
terminerna.

PR

- Reflektioner kring Lärardagen i augusti.
- Viktigt för kurserna att tillgängliggöra hybridlösningar.
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- Viktigt att samordna prekliniska och kliniska utbildningen. Diskussion
om att detta är viktigt för att terminologin ska vara densamma när en
som student sedan kommer ut på VFU.

- Schemalägga restexaminationer på bästa möjliga sätt, för att olika
kursers resttillfällen inte ska krocka.

ÖGO

- Diskussion för nya OSCE.
- Diskussion om TBL.

- Lärare uppfattar att det blir lite “platt fall” på TBL-seminarier.
Upplägget för seminarier och TRAT ska förhoppningsvis kunna läggas
om för att uppmuntra till diskussion mellan studenter.

TK3

- Diskussion om VFU, och studenters roll under sina placeringar.
- Mötesdeltagare anser att studentens roll påverkas mycket av vilken

handledare en har. Behövs tydligare direktiv till handledare?
- Det skulle även vara fördelaktigt om studenterna hade tydligare

information om vad som förväntas av dem, för att kunna ställa egna
krav på handledare.

- Kliniska amanuenser är inte med på avdelning, trots att det är dessa
som har bäst koll på vad studenterna ska lära sig.

- Mötesdeltagare efterfrågar en tydligare frågeställning för att kunna ge
opinion.

TK4

- Många studenter anmäler sig till rest-OSCE, men dyker inte upp. Det krävs
många resurser för detta, som sedan inte används.

- Vårtermin: Förslag att ha praktisk restexamination i juni och skriftlig
restexamination i augusti.

TK6

- Möte 13 september.
- TK6 vill ha opinion om hybridlösning under föreläsningar.
- TK6 vill ha mer svar på sina kursenkäter. De undrar även hur de kan

förbättra enkäten.
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- Förslag att ha avsatt tid under sista föreläsningen. Problemet
med det är att det inte går att samla opinion om själva
examinationen.

- Svara på enkäten för att lämna in tentan.
- Färre frågor, som är mer generella, och sedan ha möjlighet för

studenter att lämna en egen kommentar.
- Mindre enkäter med tätare mellanrum under kurserna.
- Kunna spara enkäten mitt i.

TK7

- Möte i augusti.
- Diskussion kring IST restexaminationens schemaläggning.
- Förberedelser för nya läkarprogrammet.
- Hybridlösning.

PU

- Reflektionsseminarier T5 och T6 diskuterades.

SVK

- Kursledarträff imorgon med alla ansvariga för SVKer.
- Hur SVK ska utformas på det nya läkarprogrammet. Deadline för det är 2026.
- Ny SVK för T7.

PIL

- Fortbildningsstöd för lärarrepresentanter.
- Utvärdering av senaste årens PIL-ansvarig.

LINK

- Behöver 2 studenter som läser igenom informationen om utbyte på KIs
hemsida. 2 mötesrepresentanter

Avvecklingen av 5,5-åriga programmet

- Diskussion kring tentan på medicinsk diagnostik och kliniska körkortet och
dess resttillfällen.

Styrgrupp kursansvar på 6-åriga läkarprogrammet
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- Nu ska institutionerna som ska vara ansvariga för de sista kurserna på nya
läkarprogrammet utlysas, efter det är arbetet färdigt.

- Diskussion kring examensarbeten, och hur studenterna fördelar sig mellan
prekliniska och kliniska arbeten.

Nästa möten

Sektionsmöte torsdag 6/10 kl 17:30-19:30
Sektionsmöte torsdag 3/11 kl 17:30-19:30.
Sektionsmöte torsdag 24/11 kl 17:30-19:30
Årsmöte 1/12.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl 19:30.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Daniel Sortebech, justerare

_______________________________

Mert Uzel, justerare
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