
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #4

Datum: 6 Maj 2021

Tid: 17.30

Plats: zoom

Närvarande

Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Ib Green-Petersen
Gottfrid Rehnman
Grim Olivecrona
Gustav Axelsson
Hedieh Mohammadi
Huynh MInh Queyen Mai
Irene Kessler
Isabell Åberg Wallin
Iraida Suditu
Kristina Åblad
Lyzan Shukr
Maria Abrahamsson
Naima Kilhamn
Niki Khatibi
Norah Hashem
Ridita Khan
Robin Zhou
Selma Mouftakir
Sharveri Seetharaman
Therese Åkerlund

Viivi Sairanen
William Lindström
Capucine Delorme
Clara Kihlborg
Darya Aspromonti

Elaine Ecker
Erik Blomfjord
Mohammad Ayham Kadi
Sharon Vos
Adele Kastensson
Anton Axelsson
Hannah Van Bunningen
Sarah Kashkash
Sarah Awad
Mischelle
Elina Azizi
Maria al Noh
Jennifer Sebghati
Jennifer Carldwärd
Ellen von Schwewelov Wallén
Emma Lejon
Karl Ahlsson
Ida Norberg
Hiba
Hanz Witzenhausen
Ida Norberg
Kimia Dianat
Ronja  Vesterlund
Sara Kashkash
Rebecka Lindenberg

Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amini
Malin Granbom Koski
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Isac Kopsch
Alexander Liimatainen
Aliide Sjögren
Amanda Sköld
Amelie Nilsson
Anton Korpe
Astrid  Holm
Edvin Edung
Elaine Ecker
Elina Azizi
Gonzalo Aguayo
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Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Louisa Azizi till mötesordförande.

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.

F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Hanz Witzenhausen och Ida Norberg till justerare.

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

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.
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Informationsärenden

I1 Information från styrelsen

Föredragande: Louisa Azizi

Introduktionsinternatet är tillsatt och har fått en viss summa pengar för evenemang.
Läsk har evenemang planerade och kommer att börja så snart som möjligt efter
restriktionslättnader.

I2 Presentation av Läkarsektionens nya logotyp

Med anledning av Medicinska Föreningens reglemente gällande dess visuella
identitet, har Läkarsektionen bytt logotyp. Läkarsektionens styrelse bjöd in alla
läkarstudenter på Karolinska Institutet att rösta mellan logotyperna. Den vinnande
logotypen presenteras under sektionsmötet.

Föredragande: Louisa Azizi

Den nya loggan är vald av studenter som röstat på de olika alternativen. Följande är
den nya loggan;

I3 Presentation av rapport om kartläggningen av studentopinionen gällande
digital distansundervisning

Presentation av arbetsgruppens rapport.
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Föredragande: Ib Green-Petersen och Malin Granbom Koski

- Nästan 400 personer svarade på enkäten, varav hälften är studenter från
prekliniska terminer och hälften är studenter från kliniska terminer.

- 59,9% föredrar föreläsningar på distans.
- Endast 8,8% studenter önskar föreläsningar enbart på plats
- 63,1% föredrar seminarier på plats
- 96,5% önskar möjligheten till att kunna delta på seminarier på distans vid till

exempel sjukdom eller VAB.
- 94,7% av studenterna önskar ha praktiska moment såsom statusövningar och

laborationer på plats.
- Alla studenter som svarat på enkäten fick vara med i en utlottning av att få ett

presentkort tilldelat. Pernilla Lundmark vann utlottningen för att få presentkort
på 500 kr på hos Vårdväskan.

I4 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.
Senaste mötet hölls via Zoom och styrelseledamot Ib rapporterar från mötet.

Föredragande:Ib Green-Petersen

- Diskussioner om bland annat alumnenkäter, SVKer, kirurgundervisning,  och
COVID.

- Frågor som ställdes från KI var hur övriga lärosätena ställer sig till digital
undervisning efter Covid. På de flesta lärosätena har inga beslut fattats, men
till exempel på Linköpings universitet har det pratats om att det skulle vara
mer jämlikt med digitala föreläsningar då studenter på deras olika placeringar
får samma föreläsningar.

I5 Information om AMEE-konferens 2021

AMEE har en årlig konferens som Läkarsektionen bjuds in till. Med anledning
av Covid-19 så kommer den att äga rum på distans. Misha, styrelsens
AMEE-ansvariga, kommer att ge information om årets deltagande i
AMEE-konferensen.

Föredragande: Misha Amini
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- Det är möjligt för 3 studentrepresentanter att få vara med på AMEE 2021 och
Misha välkomnar intresseanmälningar.

I6 Läkarsektionens arbete höstterminen 2021

Under höstterminen 2021 sker stora förändringar b.la. börjar det sexåriga
läkarprogrammet på Karolinska Institutet samtidigt planeras en återgång till
utbildning på campus. Läkarsektionens styrelse delar med sig om planerat
arbete under höstterminen 2021.

Föredragande: Louisa Azizi

- LS kommer nu vara en del av mottagningarna av T1:orna.
- Hösten 2021 kommer det 6 åriga läkarprogrammet att dra igång och då ges

två läkarprogram parallellt. Det kan då bli en utmaning att säkerställa
studentrepresentationen.

- Läkarsektionen planerar evenemang, fysiskt på plats under kommande höst.
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Diskussionsärenden

D1 Moment i Professionell Utvecklings strimman

Strimman Professionell Utveckling (PU) kommer ändra form och därmed inte
finnas i dess nuvarande utformning i det sexåriga läkarprogrammet. En
diskussion om vilka moment i strimman som varit bra och mindre bra.

Föredragande: Isac Kopsch

- Dödendagen; förberedande men kanske något för tidigt. Kanske mer relevant
när det hade varit på plats och man hade fått var med på dissektion.

- Föreläsningar om diskriminering är bra att ha med hela tiden.
- Bra att ha med ämnen som till exempel könsbyten.
- Ledarskapsutbildning saknas och PU skulle kunna vara bra forum för det.
- Kan man få PU-dagarna att korrelera bättre med det man läser i en kurseller

kan man göra så att det inte krockar med plugget framförallt under prekliniska
terminerna. På de kliniska terminerna har det varit bra men inte under
prekliniska terminerna.

- Bra att bjuda in kända föreläsare
- Föreläsningen i HBTQ kan behöva bli bättre och stämma bättre överens med

senast forskning.
- Mentorskapet; alla är överens om att det är värdefullt
- Examinering av PU; tråkigt med en eller två frågor per tenta när studenter

tycker att det redan är mycket med material från kursen de går i då.
- PV-placering; reflektionsdag eftermiddagen sista PVdagen i veckan. Det

skulle alltså vara bra med en reflektionsdag efter fler av placeringarna så att
man kan prata med sin handledare.

- Reflektionsseminariumen bör styras upp då de kan vara mycket bra när det
fungerar, men det förekommer tyvärr att seminarieledare inte kommer, att de
kommer för sent eller att studenterna inte deltar aktivt i
reflektionsseminariumen.

- Härskartekniker, genus i sjukvården, HBTQ+ är bra men mer relevant senare i
utbildningen och inte så mycket under de tre första terminerna.

- Har varit givande att prata om att ge svåra besked och så till patienter.
- För att det ska vara så givande som möjligt är det bättre med seminarier än

förinspelade föreläsningar, då man inte deltar lika mycket och det inte fastnar
lika mycket vid förinspelade föreläsningar.
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D2 E-portfölj under sexåriga läkarprogrammet

Läkarsektionens åsikt efterfrågas gällande en kontinuerlig självskattning
under läkarprogrammet i en e-portfölj.

Föredragande: Zabih Aurfan och Kimia Dianat

Kan det vara jobbigt för studenter att diskutera sin egen hälsa i samband med
studier och framtida yrke?

Tankar om att kontinuerligt fylla i självskattning om eget lärande i en e-portfolio?

Sammanfattning av tankar på följande länkar:
- https://static.mentimeter.com/screenshot/1-kan-det-vara-jobbigt-for-studenter-

att-diskutera-sin-egen-halsa-i-samband-med-1.jpg?url=https%3A%2F%2Fww
w.mentimeter.com%2Fs%2Fa61c604955cd0b875ed066da1a365b5a%2Fb9b
9892c1c8e%2Fpreview%3Fp%3D0&maxage=600&w=5120&h=3040&cache_
buster=7

- https://static.mentimeter.com/screenshot/2-tankar-om-att-kontinuerligt-fylla-i-sj
alvskattning-om-eget-larande-i-en-1.jpg?url=https%3A%2F%2Fwww.mentimet
er.com%2Fs%2Fa61c604955cd0b875ed066da1a365b5a%2Fe47c63a72e4d
%2Fpreview%3Fp%3D0&maxage=600&w=5120&h=3040&cache_buster=7

-
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Rapporter

R1 Rapportrunda
Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och
arbetsgrupper

Rapport från samtliga som haft möte sedan förra sektionsmötet.

TK5

- Fortsatt canvas-peer review. studenter är involverade och kommer nu granska
mallen och se att det ser enkelt orienterat ut.

Arbetsgruppen för Canvas

- När det kommer till 5,5 åriga programmet är mallen nu reviderad.
- 6 åriga programmet; basvetenskap 1 och 2 känner att de ej hinner ta in så

mycket tankar om hur det ska se ut på det nya 6 åriga läkarprogrammet och
önskar att lägga arbetet åt sidan tills nästa termin.

TK6

- Om papperstentamen är uthämtad ses den som förbrukad, men om den finns
inskannad eller skriven i inspera ska den alltid kunna begäras ut.

- Diskussion hade väckts då många studenter hade begärt ut så många tentor.

Arbetsgrupp för studentskydd;

- Fokus just nu är att synliggöra arbetsgruppen.

Elina och Adele;

- Man försöker kartlägga hur man kan byta mellan programmen, men vill ändå
förmedla att man inte ska byta.

PN

- Beslut om nya formatet för introduktions- och kollo-verksamheten
- Beslut om att införa ett propodeftiskt test till upptakten, så att man kan testa

sig själv för att se om man kommer ihåg relevanta gymnasiekunskaper.
- Gynmomentet; för få VFU timmar i Solna jämfört med de andra. Bristande

möjlighet att uppnå lärandemålen  för kursen med patientgrupp på KS solna.
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Pu:

- Mini Ruiz önskar studentopinion om PU, vad har varit bra och vad har varit
dåligt?

- Generellt tycker PU att digitaliseringen varit förenklande då fler lärare kunnat
vara tillgängliga och enklare att lägga schema.

PR

- Diskussion om nya 6 åriga läkarprogrammet; man har kommit långt i arbetet
på de prekliniska terminerna.

- Gemensamt direktiv ska skrivas angående utlämnande av gamla tentor. KI vill
dock förtydliga att det ej är deras pedagogiska idé att tentorna ska användas
som inlärningsmetod.

PV

- Hur TBL ska integreras i PV diskuterades.
- Det är olika utvärderingar från olika vårdcentraler angående vilka moment

som kan vara på distans.

FUM

- Medicinska Föreningen räknar med att medicinska bokhandeln ska kunna
tjäna bättre under hösten då campus öppnar upp.

- Framtidens kårhus; kostnaderna har visat sig vara mer än vad man initialt
trodde, och donationerna är ej tillräckligt för att genomföra renoveringen.

Link

- Läkarsektionens förslag om revidering av meriter för utbytesstudier
godkändes.

- Inga inkommande utbytesstudenter kommande år, dock kommer studenter
kunna åka på utbyten inom EU kommande höst.
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IPL

- Ny SVK för termin 11 i rättsmedicin

Nästa möten

- Hösten 2021

Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19:30, och ett frivilligt quiz
erbjöds.

Vid protokollet

---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare

Justeras

---------------------------------------
Louisa Azizi, mötesordförande

--------------------------------------
Hanz Witzenhausen, justerare

--------------------------------------
Ida Norberg, justerare
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