
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #7

Datum: 3 november 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Albin Dalipi
Alex Ekström
Alva Cedermark
Anastasia Lennaard
Anna Johansen
Anton Wasielewski
Astrid Östholm
Björn Clauson
Carl-Emil Lim
David Makari
Edvin Monemi
Edward Dahlbäck Rörström
Eliane Ecker
Elina Azizi
Ella Belusa
Ellinor Drakenward
Emma Härsjö
Emma Leijon
Emme Sellin Bredberg
Filip Kärnebro
Gustav Axelsson
Hanin Allos
Hans Witzenhausen
Hedieh Mohammadi
Ida Norberg
Iraida Suditu
Isabell Åberg Wallin
Jonas B. Arani

Josef Al-Khalili
Julia Reinius
Julius Jakobsson
Karl Karlshammar
Laura Johansson
Louisa Azizi
Maja Palebo
Malin Granbom Koski
Matilda Varli
Mert Uzel
Moa Ek
Naixuan Pei
Norah Hashem
Nour Issa
Penelope Gannoum Caicedo
Philip Lahdo
Robert Sandberg
Salina Sebghati
Sara Fälth
Sara Kashash
Sara Spasova
Shirley Lidman
Sigrid Turesson
Sohaib Adem
Teresia Landin
Tim Lindholm
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 Mert Uzel och Sigrid Turesson till justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg av punkt D2.

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

*Pga tekniska problem kunde kallelsen skickas ut först 6 dagar innan möte.
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Informationsärenden

I1 Information från styrelsen.
Föredragande: Anna Johansen.

- De nytillsatta studentrepresentanterna har valts och kommer att presenteras
under dagens sektionsmöte.

- Ansökan till Läkarsektionens styrelse 2023 kommer öppna snart. Ordförande
informerar om detta.

- Styrelsen planerar i nuläget infokväll inför Termin 8-arbetet.
- Ansökan till meritintyg mailas ut till studenter snarast.

I2 Presentation av Läkarsektionens nya studentrepresentanter.
Läkarsektionen har tillsatt nya studentrepresentanter för perioden
höstterminen 2022 - vårterminen 2023. De nya studentrepresentanterna
presenteras. Statistik från de senaste studentrepresentantstillsättningarna
presenteras.
Föredragande: Isabell Åberg Wallin, Gustav Axelsson.

- 30 nya studentrepresentanter. 35 ansökningar.
- Studentrepresentantansvariga i styrelsen presenterar statistiken från de

senaste årens utlysningar och tillsättningar.
- Närvarande nytillsatta studentrepresentanter presenterar sig för

mötesdeltagarna.
- Utlysning av studentrepresentantpost i Programkollegiet (PK) informeras om.
- Utbildningskväll för de nytillsatta studentrepresentanterna kommer äga rum

den 7 november.

I3 Rapport från OMSiS.
Medlemmar i Läkarsektionen deltar regelbundet på OMSiS,
Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige som är ett nationellt
samarbete mellan de utbildningsbevakande organen vid varje lärosäte. Det
senaste mötet hölls i Linköping nu i oktober och vad som diskuterades då
presenteras för mötesdeltagare.
Föredragande: Sara Kashash.

- OMSiS-ansvarig i styrelsen presenterar det senaste OMSiS-mötet och vad
som diskuterades.

- Vi på KI frågade de andra lärosätena om:
- Anatomiundervisningens upplägg.

- Umeå har liknande upplägg som på KI.
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- Göteborg har liknande upplägg som KI, men anatomikursen
ligger under termin 3.

- Linköping har ett mer utspritt upplägg, olika delar av anatomin
undervisas på olika terminer.

- Tillgång till lärplattformar.
- Umeå och Lund har Osmosis.

- Sara har hört av sig till KIB, och de kommer se över
möjligheten att skaffa licens till Osmosis för KI-studenter.

- Mötesdeltagare har använt Osmosis tidigare och anser
det vara en bra lärplattform.

I4 Rapport från Nationellt Läkarprogramsmöte 2022.
2022 års nationella Läkarprogramsmöte ägde i år rum i Linköping den 6-7
oktober. På mötet diskuterades bland annat IPL-upplägg, EPA och psykisk
hälsa bland läkarstudenter. Läkarsektionens studentrepresentant rapporterar
från mötet.
Föredragande: Louisa Azizi.

- Studentrepresentanter, professorer och kurs- och programansvariga
närvarade på mötet.

- Det som diskuterades främst under mötet var 6-åriga läkarprogrammet.
- Läkarstudenter ska i det 6-åriga läkarprogrammet utbildas inom

e-hälsa. Det finns en nationell arbetsgrupp som jobbar med denna
fråga, där KI har en representant.

- EPA - enhanced professional activities.
- Liknar CanMeds mycket.
- Göteborgs universitet har tagit fram en 30 minuter lång video om EPA

och hur EPA ska bedömas. Denna är till för handledare att titta på
innan de bedömer studenter på kliniska placeringar.

- Nationell medicinsk frågebank.
- En bank med tentafrågor från alla universitet tas fram.
- Syftet är att kvalitetssäkra examinationer och göra utbildningen

likvärdig oavsett vilket universitet i Sverige en som läkarstudent går
på.

- Ej säkert detta något studenter kommer ha tillgång till, utan verkar i
nuläget främst vara till för kursansvariga vid skapandet av nya tentor.

- Studenthälsa.
- SORK-modellen som implementeras i Linköping presenterades. SORK

är en modell till för att studenter på ett underlättat ska kunna arbeta
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med personlig och professionell utveckling parallellt med
läkarstudierna.

- IPL
- Linköping har IPL på tre delar av programmet.

- Det mest avancerade momentet under T11, då studenter från
olika vårdutbildningar tillsammans arbetar med något specifikt
problem som en klinik, ex en avdelning på ett sjukhus, har för
tillfället.

Diskussionsärenden

D1 Workshop - specifika tips för särskilda studentrepresentantsposter.
Under 2021 diskuterade Läkarsektionen om förväntningarna, erfarenheterna
och förbättringspotential med positionen som studentrepresentant inom
Läkarsektionen. Nu vill vi fortsätta detta arbete och ta fram specifika punkter
för de olika posterna tillsammans som kan ingå i introduktionen till att vara
studentrepresentant.
Föredragande:

- Studentrepresentanter diskuterar frågan och skickar in sina svar till det
formulär som presenteras under mötet.

D2 LINK - Revidering av meritlistan.
Varje år genomförs en revidering av meritlistan utav LINKs
studentrepresentanter. Årets revidering kommer att vara mer extensiv och har
skett i samråd med MF. Förslag till nya meriter eller ändring av meriter kan
skickas in i Google-formuläret som presenteras under mötet.
Föredragande: Malin Granbom Koski, LINK-representant.

- Studentrepresentant för LINK presenterar meritlistan. Nuvarande meritlista
hittas här: https://utbildning.ki.se/media/48315/download

- Fråga för diskussion:
Internationalisering ger utöver terminstillhörighet och ABCDE-meriter en fördel
vid ansökan av utbyte. Bör internationalisering finnas kvar som en del av
meritsystemet eller bör det tas bort helt?

- Opinion från mötesdeltagare:
- En mötesdeltagare anser att internationaliseringen är en orättvis del i

meritsystemet. Grunden till detta är att en av punkterna för
internationell prägel är “Tidigare utbyte på läkarprogrammet på KI inom
Norden”, vilket innebär att meritlistan till viss del baseras på val vissa
studenter inte har möjlighet att genomföra ekonomiskt.
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- En mötesdeltagare anser att en internationell prägel är en bra sak att ta
hänsyn till, men listan bör göras tydligare så att alla studenter kan ta
hänsyn till och veta hur en får den meriten.

- En mötesdeltagare anser att de poster som ger internationell prägel
istället borde ge högre merit i ABCDE-systemet.

- En mötesdeltagare anser att punkten “Tidigare utbyte på
läkarprogrammet på KI inom Norden” kan tas bort.

- En mötesdeltagare anser att studenter inte bör kunna dubbelbelönas
genom att både få internationell prägel och ABCDE-merit för en enskild
post.

- Var dras gränserna? Mycket inom MF och KI syftar till
internationalisering, vilket innebär att det är väldigt många studenter
som har en internationell prägel utan att få en poäng för internationell
prägel i meritsystemet.

- En mötesdeltagare anser att listan bör utökas för att bli
funktionell.

- En mötesdeltagare anser att många av punkterna i
ABCDE-systemet som inte ingår i den internationella prägeln
också har internationella aspekter.

- En mötesdeltagare undrar om internationella prägeln har reviderats
tidigare.

- Svar från LINK-representant: Det gjordes en stor revidering för 2
år sedan.

Rapporter

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

PN

- Inga studentrelevanta frågor togs upp under mötet.

PK

- Diskussion kring kursutvärderingar och hur kursledningar kan få fler studenter
att svara på dessa.
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- Examensenkät: Bra resultat generellt, men studenter vill ha fler
utbildningsmoment inom receptförskrivning, sjukskrivning samt hållbar
utveckling.

Terminskollegium 2

- Genomgång av vilka professorer som kommer ha ansvar för terminen.
- Ny kursansvarig för BV3 till hösten.
- Inför kirurgterminen, samt neurokursen termin 9 på det 6-åriga

läkarprogrammet kommer workshops i anatomi äga rum, vilket gör att
studenter kommer få en möjlighet till anatomirepetition även senare på
programmet.

- Diskussion kring att introducera och presentera FoLäk redan termin 1 och 2.

TK5

- Diskussion kring hur kursledningen kan få studenter att svara på
kursutvärderingarna.

- TBL planeras komma in mer och mer på termin 9.

TK6

- Inget studentrelevant togs upp under mötet.

PV

- Det ska skapas en ny canvassida för nya läkarprogrammet. Detta är en
handledarsida, för att förtydliga instruktionerna till handledare i primärvården.

- Stockholms stad har byggt ett stort KTC, som KI kan utnyttja i framtiden.
- Det har varit svårt att bemanna alla stationer på formativa OSCE. Ett

alternativ är att studenter på högre terminer (termin 10-11) kan anlitas som
handledare/amanuenser under OSCE.

- Egna rum på vårdcentral under termin 5 och 6 - alla vårdcentraler erbjuder
inte detta. Ett förslag om det är brist på rum på VC bör handledare låta
studenterna ta mer ansvar under patientmötet.

- Viktigt att anpassa val av patienter som är relevanta för den kurs som
studenter läser under sin primärvårdsplacering. Ett förslag är att ordna
hembesök till relevanta patienter enstaka dagar.

- Opinion från mötesdeltagare: detta kan bli svårt att genomföra i
praktiken, även om det är ett bra alternativ.
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PIL

- 25% antas till programmet genom PIL denna termin. Möjligheten att återgå till
33% höstterminen 2023 diskuteras, vilket mötesdeltagare är positiva till.

CK

- Neuropatologi har ej kommit med i någon kurs. Detta arbetas med nu. Detta
är inget som studenter som har gått patologikursen drabbas av, utan de
kommer få ta del av detta moment senare under programmet.

- Läkemedelsundervisning ska integreras mer på nya läkarprogrammet. Det
ska startas en arbetsgrupp för detta.

Avvecklingen av 5,5-åriga programmet

- PU-lärare för nya läkarprogrammet har pratat med studentrepresentant om
hur SORK kan integreras även i nya programmet från och med termin 4. För
att detta ska kunna genomföras behövs hjälp från studenter.

- MF i Linköping skickar ut en enkät varje år. Där får studenter skriva i
fritext om en jobbig situation som har uppstått på kliniken. Dessa fall
används sedan som mall när SORK-uppgifter utformas varje år.

- Opinion från mötesdeltagare: Det bör finnas en arbetsgrupp för detta.

Styrgrupp kursansvar 6-åriga läkarprogrammet

- Basvetenskap 5 kommer vara uppdelat på olika siter.

Nästa möten

Sektionsmöte torsdag 24 november kl. 17:30.
Årsmöte torsdag 1 december kl. 17:30.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:34.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare
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Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

_______________________________

Sigrid Turesson, justerare

_______________________________

Mert Uzel, justerare
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