
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #4

Datum: 5 maj 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Alexander Liimatainen
Alva Cedermark
Anastasia Lundman
Anna Johansen
Daniel Sortebech
David Makari
Edvin Monemi
Eliane Ecker
Ella von Schewelov Wallén
Ellinor Drakenward
Emma Leijon
Gustav Axelsson
Hedieh Mohammadi
Ib Green-Petersen
Ida Norberg
Iraida Suditu
Jennie Jiang

Julia Mellander
Karl Karlshammar
Karolina Hanthe
Liva Herlenius
Louisa Azizi
Lyzan Shukr
Maja Palebo
Maren Gerdes
Nabeel Aziz
Nora Khatibi
Nour Issa
Philip Lahdo
Salina Sebghati
Sara Kashash
Sigrid Turesson
Sohaib Adem
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 Emma Leijon och Maren Gerdes till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

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

Informationsärenden

I1 Information från styrelsen
Föredragande: Anna Johansen.

- Mötesordförande Anna Johansen hälsar alla mötesdeltagare välkomna till
terminens sista sektionsmöte och berättar om vad som har gjorts under den
gångna terminen.

- Styrelsens planer på arbetet som kommer bedrivas under nästkommande
termin presenteras.

I2 Presentation av nya studentrepresentanter
Ytterligare ett par studentrepresentanter har blivit tillsatta för att fylla alla
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vårens lediga studentrepresentantposter.
Föredragande: Gustav Axelsson.

- Nya studentrepresentanter i Temakollegium 1+2 samt Temakollegium 3
presenteras.

I3 Rapport från OMSiS
OMSiS, Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige, är ett
nationellt samarbete mellan de utbildningsbevakande organen vid varje
lärosäte. I början av april anordnades den senaste sammankomsten av
läkarsektionen på KI och Sara rapporterar vad som diskuterats på mötet.
Föredragande: Sara Kashash.

- Vilodag efter tenta
- Det ser lite olika ut på de olika lärosätena, men Linköping och Lund

har vilodagar efter tenta. Anledningen till att det går att genomföra är
att de har förskjutit terminstiderna, så att en vecka ledigt ges efter
tentamina, men terminsavslutning sker sedan en vecka senare på
vårterminen.

- Olika tentor beroende på sjukhus.
- Inget annat universitet har samma upplägg som KI. Oavsett vilken

studieort en som student är på har alla samma studiematerial och
tentamina ordnas från huvuduniversitetet.

- Opinion från mötesdeltagare:
- Detta är något LS bör driva vidare.
- Det är samma kursplan och samma bedömningskriterier så det

bör även vara samma examination oavsett placering.
- Alla studenter bör även ha tillgång till samma studiematerial.

Om en föreläsning endast ges på en site bör alla studenter på
terminen få tillgång till åtminstone handouts, och även inspelad
föreläsning om möjligt.

- Kan det organiseras så att det finns en administratör som är
huvudansvarig för varje kurs?

- Kan alla föreläsare på alla sites skriva tentamina tillsammans?
Så att studenter på sjukhuset som skriver tentan inte får det
“lättare” än de studenter som inte har haft de specifika
föreläsarna.

- Det viktiga är att det som examineras ingår i core curriculum.
- TBL, diskussion mellan grupper vid presentationer.
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- Alla universitet har inte TBL, utan många har PBL. Dock har de andra
universiteten inte upplevt att det har varit problem med diskussioner
mellan grupper.

- Umeå har implementerat ett lottningssystem för att det ska bli bättre
diskussioner mellan grupper och inte bara inom grupper. Detta tas
med till ÖGO.

I4 Sommaravslutning för studentrepresentanter.
Styrelsen informerar om kommande sommaravslutning för alla sittande
studentrepresentanter.
Föredragande: Iraida Suditu.

- Iraida informerar om sommaravslutningen som kommer att hållas den 21 maj.

Diskussionsärenden

D1 Är studenters välmående, såväl psykiska som fysiska, tillräckligt
uppmärksammat under studietiden på läkarprogrammet?
Ämnet har diskuterats inom sektioner på andra läkarprogram i landet och
styrelsen vill uppmärksamma detta även på KI. Har pandemin påverkat
studenters mående, och finns det kvarvarande effekter idag?
Introduktion: Anna Johansen.

- Efter pandemin kan det finnas studenter som mår dåligt. Det vore därför bra
att studenthälsan lägger extra krut på att stödja studenter och vara tydliga
med hur en som student kan få hjälp av dem.

- Vad kan en som student få hjälp med av studenthälsan? Det är inte tydligt för
alla studenter. Bör tydliggöras vad KI kan göra för studenter som mår dåligt.

- Viktigt att sänka tröskeln för att ta kontakt med studenthälsan.
- Kursledningar bör vara öppna för diskussion, ha ett vänligt bemötande och

förståelse för att studenter har det svårt. Studenter måste kunna känna att
det är bra att höra av sig om funderingar, och att det är ett öppet klimat där
konversation och stöd uppmuntras.

- Kan mentorssamtal under PU vara ett stöd?
- Reflektionsseminarium under PU skulle kunna beröra detta mer.
- Studenters fysiska hälsa diskuteras inte så mycket. Arbetsförhållanden,

ergonomi och liknande, vad har det för konsekvens? Viktigt att fånga upp
den fysiska hälsan också.
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- Mötesdeltagare anser att det finns ett behov av ytterligare kartläggning av
studenters hälsa. Viktigt då att konkretisera vad KI kan göra för att förbättra
situationen.

Rapporter

R1 Rapportrunda
Rapport från samtliga som har haft möte sedan senaste sektionsmötet.
Föredragande: Studentrepresentanter.

PN

- Kursplatser på termin 7 diskuterades. Beslut har tagits. De studenter som
inte har platsgaranti på den kursen kommer inte få komma tillbaka till sina
studier till hösten, utan kommer att få börja senare. Det finns platser på lägre
terminer, vilket gör att dessa studenter kommer kunna börja termin 7 VT23.

- Ansvariga från reproduktion och utveckling på NKS har kommit med en ny
rapport kring vad som har gjorts för att förbättra kursen. Nu har
studentrepresentanter i PN gjort en egen undersökning.

- En stor majoritet av studenterna som har gått kursen anser att de har
fått möjlighet att uppnå kursmålen. Dessutom anses frågan inte
behöva drivas vidare inom läkarsektionen framöver då stor förbättring
har gjorts.

- NKS-studenter är till stor del utplacerade under detta moment.
- Återrapportering till PN ska ske om två år, för att se att dessa

förbättringar fortsätter implementeras.

PK

- Presentation av hur den formativa OSCEn på BV3 kommer se ut.
- En TBL-guide har tagits fram.

TK1+2 (ÖGO)

- Presentation av ämnena som ingår i nya IDT. Diskussion kring hur ämnen ska
integreras, för att information inte ska upprepas för mycket varje termin.

- Utvärdering av BV3. Det har varit en stor arbetsbelastning för studenterna
under kursen.

- Dissektioner kommer inte börja med huvud hals framöver, då detta var svårt
för studenterna.
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TK6

- Diskussion om förinspelade föreläsningar och seminarier på zoom. Vad vill
studenterna? Hybridlösning har provats på, men upplevdes inte fungera bra.

- Temadag om våld mot kvinnor. Detta ska genomföras på plats, och
temakollegiet vill göra denna temadag obligatorisk.

PV

- Diskussion om OSCE. Planering att ha mycket formativa OSCE under de
tidiga terminerna. OSCE har genomförts under BV3, och det var ett mycket
uppskattat moment att få träna på OSCE som examinationsform.

- Vilken struktur ska PV ha under det nya läkarprogrammet?
- Opinion från mötesdeltagare:

- Bra om det är sammanhängande, det är värdefullt för
inlärningen.

- T2 tycker att det fungerar jättebra att ha det sammanhängande.
Det är har varit kopplat till KKU, vilket har gjort att det korrelerar
mer med föreläsningsinnehållet.

- Det som är bra med att ha det utspritt är att en som student ju
lär sig väldigt mycket under terminen, och då kan en som
student se sin utveckling och implementera det som har gåtts
igenom nyligen under PV.

- Bra att ha en separat canvassida för PV.

IPL

- IPL-dagen planeras till hösten att hållas på plats.

Kurswebbar

- Mall för Canvas på prekliniska terminer kommer att tas fram.

Nästa möten

HT22.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:30
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Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

____________________________

Emma Leijon, justerare

_______________________________
Maren Gerdes, justerare
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