
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #6

Datum: 6 Oktober 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Anastacia Lennaárd
Anastasia Lundman
Anna Johansen
Anton Wasielewski
Astrid Östholm
Axel Ekström
Daniel Sortebech
David Makari
Edvin Monemi
Edward Dahlbäck Rörström
Elina Azizi
Ellinor Drakenward
Emma Härsjö
Emme Sellin Bredberg
Filip Kärnebro
Gonzalo Aguayo
Gustav Axelsson
Hedieh Mohammadi
Ida Norberg
Iraida Suditu
Isabell Åberg Wallin
John Westerberg

Julia Mellander
Julia Reinius
Julius Jakobsson
Lina Olofsson
Maja Palebo
Malin Granbom Koski
Maren Gerdes
Mert Uzel
Nabeel Aziz
Naixuan Pei
Natasha Olsson
Otto Eliasson
Penelope Gannoum Caicedo
Philip Lahdo
Robert Sandberg
Sara Fälth
Shirley Lidman
Sohaib Adem Osman
Teresia Landin
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 Filip Kärnebro och Philip Lahdo 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.

- Studentrepresentantutlysningen startar idag.
- Information om 72nd Lindau Nobel Laureate Meeting.
- Uppmaning till studentrepresentanter att höra av sig till Läkarsektionens

styrelse om ett temakollegium eller arbetsgrupp vill hålla i en diskussions-
eller informationspunkt under ett sektionsmöte, eller om studentopinion
efterfrågas.

I2 Besök av vice ordförande för Medicinska Föreningen, samt
ordförande i utbildningsrådet.
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Vice ordförande på MF samt ordförande för utbildningsrådet presenterar sig
och sina uppdrag inom MF.
Föredragande: Astrid Östholm, Malin Granbom Koski.

- Vice ordförande för Medicinska Föreningen presenterar sig själv och
Medicinska Föreningen.

- Ansökan till att kandidera till FUM stänger 10 oktober.
- Ordförande för Utbildningsrådet presenterar sig och redogör för hur central

studentrepresentation fungerar på KI.
- Studentrepresentation på central samt institutionsnivå, utlysning

öppnar under november-december i år.
- Mäster - till minne av Dan Grandén.

- Pris som delas ut till en pedagog vid KI varje år.
- Nomineringen är öppen till 16 oktober.

I3 Utlysning av studentrepresentantposter.
Höstens utlysning av poster som studentrepresentant är igång. Styrelsens
studentrepresentant-ansvariga presenterar de viktigaste datumen och vilka
nya studentrepresentantposter som tillkommit.
Föredragande: Isabell Åberg Wallin, Gustav Axelsson.

- Gustav presenterar utlysningen av studentrepresentantposter och informerar
om hur en gör för att söka poster.

- Information kring vad det innebär att vara studentrepresentant, syftet med
dessa poster, nyttan med att söka samt de skyldigheter en har som
representant.

- Inventeringen pågick mellan 21 september - 1 oktober. Efter detta har
styrelsen sammanställt alla lediga poster som uppstått, och det är dessa som
nu utlyses.

- Presentation av studentrepresentantposterna som utlyses.
- Presentation av de nya terminskollegierna för T1-T3 som ersätter ÖGO

(Övergångsorganisation).
- 2 studentrepresentantposter.

- Utlysningen pågår mellan 6 oktober - 20 oktober.
- Utbildningskväll: Datum kommer inom kort.

I4 Presentation av infokväll om sjukhusvalet.
Presentation av upplägget på den kommande informationskvällen angående
sjukhusvalet som riktar sig till studenterna på termin 3.
Föredragande: Iraida Suditu.
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- Iraida presenterar informationskväll om sjukhusvalet. Denna riktar sig framför
allt till studenter på termin 3, som gör sjukhusvalet denna termin.

- Infokvällen kommer att äga rum den 12 oktober i Franklinsalen,
Scheelelaboratoriet.

- Uppmaning till studenter på termin 3 att skicka in frågor till studenter från de
olika sjukhusen i förhand. Länk till formulär läggs upp i
facebookevenemanget för infokvällen.

Diskussionsärenden

D1 Infokväll för examensarbete termin 8.
Läkarsektionens styrelse har fått in förslaget att ha en infokväll inför
examensarbetesterminen likt den som i dagsläget finns inför sjukhusvalet på
termin 3. Är detta något som styrelsen bör genomföra? Vad vill du isåfall att
fokus ligger på och vilka frågor skulle du vilja ha svar på under en sådan kväll?
Föredragande: Anna Johansen.

- Anna presenterar förslaget för mötesdeltagare.
- Opinion från mötesdeltagare:

- Är detta något som styrelsen bör genomföra?
- Ja, mötesdeltagare är mycket positivt inställda till idén.
- Gärna så tidigt som möjligt, tex under termin 6.
- Kan studenter på tidigare terminer komma? Självklart ska

studenter som går T6 och T7 prioriteras, men även studenter på
tidigare terminer bör ges möjlighet att delta i mån av plats.

- Bör äga rum under kvällstid, så att fler kan delta. Kanske finns
det möjlighet att livesända via zoom?

- Vad vill du att fokus ligger på isåfall, vilka frågor skulle du vilja ha svar
på under en sådan kväll?

- Vad innebär olika typer av examensarbete?
- Hur stor tidsåtgång har olika typer av examensarbeten?
- Hur gör en för att skriva sitt examensarbete utomlands?

Praktiska detaljer kring detta.
- Vad för krav bör en ställa på sitt arbete/sin handledare?
- Vad ska en tänka på att ta upp på ett möte med sin

handledare?
- Ratingsystem - nominera bra handledare och projekt!
- Någon som presenterar forskarfältet, kanske en student, eller

någon som är yrkesverksam inom forskning som kan beskriva
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vad olika typer av arbeten innebär. Vad är preklinisk forskning?
Hur gör en en intervjustudie? etc.

- Någon som representerar examinatorerna. Vilka är de vanliga
misstagen studenter gör?

- Någon som skriver sitt examensarbete då infokvällen hålls. Hur
ser dagarna ut?

- “Saker jag önskar att jag visste”-lista.
- Exempel på vad handledare gör bra.
- Flera olika typer av studenter, både de som planerat jättetidigt

och de som har hoppat på ett projekt i sista stund. Nån som har
varit på utbyte. Någon från varje typ av projekt.

- Praktikaliteter! Vad skriver jag i mailet? Måste jag välja första
gruppen jag får kontakt med?

Rapporter

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

PN

- Studentrepresentant Louisa är på Nationellt Läkarprogramsmöte med
resterande Programnämnden.

- Besök från LINK på förra mötet.
- Det finns önskemål om utbyten till fler engelskspråkiga länder. Detta är

dock svårt då få universitet i engelsktalande länder vill skicka
studenter till Sverige.

- Om en vill ge förslag till uppdatering av meritlistan kan detta framföras
till LINK.

- Fråga till mötesdeltagare: Tycker ni att ni har fått information om
utbyte, även tidigt på programmet? Hur tycker ni att informationsflödet
ser ut?

- Det skulle vara bra att få statistik kring vad för merit som brukar
krävas för de olika universiteten.

- Mer information tidigare på programmet! Redan termin 1 och 2
för att en ska kunna skaffa sig de meriterna som krävs.

- Hur ska professionalism bedömas på det nya läkarprogrammet.

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

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 5

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


- Nytt system där studenter kan rapporteras av
handledare/seminarieledare/andra studenter etc. om de har ett
oprofessionellt beteende. Detta leder till att ärendet kommer
diskuteras i en disciplinnämnd. Om studenten bedöms som
oprofessionell får denna 1 “resttillfälle” att omprövas på.

- En student ska med andra ord kunna underkännas på en kurs på
grunden “repetitivt oprofessionellt beteende”.

CK

- SVK.
- Diskussion kring huruvida SVKer måste ha något med medicin att

göra. Möjligheterna kring huruvida SVKer med större bredd eller SVKer
inom andra fält än medicin kan introduceras på KI undersöks för
nuvarande.

- Hur ska placeringar se ut på nya programmet? Det finns en önskan om att
placeringar på avdelning ska vara under längre tidsperioder, för att studenter
lättare ska komma in i arbetet.

LINK

- Aktivitetsplanen inför nästa år har setts över.
- Öka lärarutbyte.
- Inkommande och utresande studenter.

- Utresande: 16 studenter under höstterminen -22. Nästan 60
studenter under vårterminen -23.

- Utbyte under T8.
- Nytt samarbete med MAYO clinic är på gång.

- Stipendium från Linneus Palme-medel kommer försvinna.
- En studentrepresentant har tillsammans med lärarrepresentanter

deltagit på möte i Paris.
- Internationalisering på 6-åriga läkarprogrammet diskuteras.

Nästa möten

Sektionsmöte torsdag 3/11 kl 17:30.
Sektionsmöte torsdag 24/11 kl 17:30.
Årsmöte 1/12.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:10.
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Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Filip Kärnebro, justerare

_______________________________

Philip Lahdo, justerare
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