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Protokoll
läkarsektionens sektionsmöte
Datum:

onsdag 21 september 2016

Tid:

kl 1730-1930

Plats:
	
  

medicinska föreningens kårhus, solna

Närvarande
	
  
Maria Belikova
Felix Berglund
Camilla Bergqvist
Sandra Carlsson
Thomas Christensson
Teodor Gesslin
Jonathan Halvardson
Alexander Hedfjäll
André Hermansson
Ebba Hillstedt
Anton Hoffman
Ylva Jörsäter
Luthfunnesa Kabir

Adele Kastensson
Ismail Kus
Ida Lagerström
Moa Lavikuala
Hanna Lindelöf
Emin Mailian
Johannes Nohira
Christian Papatziamos Hjelle
Jennie Ramirez Löfström
Harald Severin
Awad Smew
Eric Wellme
Michelle Zetterström

Formalia
	
  
F1 Mötes öppnande
Ordförande Awad Smew öppnade mötet.
F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att anse mötet behörigt utlyst
F3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade:
att välja Ida Lagerström till mötesordförande.
F4 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade:
att välja Alexander Hedfjäll till mötessekreterare.
F5 Val av justeringspersoner

Mötet beslutade:
läkarsektionen
medicinska föreningen
nobels väg 10, campus solna
box 250
171 77 stockholm
lakarsektionen@medicinskaforeningen.se
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att välja Ebba Hillstedt och Maria Belikova till justeringspersoner.
F6 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.
F7 Föregående protokoll (Bilaga 1)

Mötet beslutade:
att bordlägga till nästkommande möte.
informationsärenden
	
  
I1 Introduktion till Läkarsektionen och läkarprogrammet
Information om läkarprogrammets organisation med PN, PR, temakollegier
och kommittéer. Presentation av studentrepresentanter och Läkarsektionens
styrelse.
Övergripande genomgång av aktuella frågor inom Läkarsektionen:
•

Pedagogisk pris till bästa lärare.

•

Nystartade arbetsgrupper för global hälsa och akutmedicin.

•

Översyn av HSM-kursen för att se om det kan integreras tidigare i
utbildningen till förmån för mer akutmedicin på T11.

•

Utvärdering av VFU.

•

Professionellt förhållningssätt inlagt i kursplanerna.

•

Översyn av examinationer där högre SOLO-nivåer efterfrågas.

•

Hur kan PU-strimman göras bättre?

Rapportärenden
	
  
R1 Styrelserapport från AMEE
Läkarsektionens styrelse var på AMEE-konferensen i augusti. Intressanta
frågor som togs upp där var:
•

Professionalism och utbildningskultur: Måste utbilda studenter i att
känna igen oprofessionellt beteende på klinik. Studenterna behöver bli
sedda och uppmärksammade.
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Debriefing: Förekommer sällan inom läkarutbildningen. Vanligare inom
andra professioner. Studenter uppmuntras inte att tala om
känslor/svagheter.

•

Examination av professionalism: Förekommer sällan, ofta p.g.a.
tidsbrist.

•

VFU: KI presenterade varför studenterna inte trivs. Beror bl.a. på
ovälkommande/ointresserande handledare, korta placeringar och
lidande patienter.

•

Praktiska moment: Mindre vanligt förekommande än förr i tiden.
Simulering kan ej ersätta riktig övning.

•

Feedback på tentorna: System där studenter uppmärksammas på
vilka frågor de svarat fel på. Feedback bör ges för att förbättra
studenterna och inte enbart i slutet för att examinera.

•

Professorsrekrytering: I Oslo måste en studentrepresentant närvara
vid rekrytering av professorer. Professorn måste också hålla en
testföreläsning inför studenter innan anställning.

•

Framtidsvision: I Utrecht är studenter med och tar fram en visionsplan
för de kommande 5 åren.

•

Peerlearning: Äldrekursare kan fungera som seminarieledare.
Förekommer på PU-undervisningen i Umeå.
R2 Rapport från Programnämnden/Programrådet

PN: KI har ansökt till utbildningsstyrelsen om att få ta bort högskoleprovet
som antagningsmetod och som urskiljningsmetod vid lika betyg. Har inte
ansökt om att få ta bort det för PIL-antagningen då det inte utgör samma
problem. Syftet är primärt att skicka en signal till UHR. Man har gjort en
undersökning som visar att HP-gruppen slutför studierna i lägst utsträckning.
PIL-antagningen har problem med att hitta intervjuare.
Man har även diskuterat fusk på läkarprogrammet utan att dra några
konkreta slutsatser. Förbättringar bl.a. göras vid val av lokaler och genom
utbildning av tentavakter.
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PR: Diskussioner kring hur man ska utvärdera VFU och vad som är viktigt.
Målet är att få struktur på VFU och att det ska vara baserat på kriterier. Även
diskuterat strängare behörighetskrav för att studenterna inte ska halka efter
för mycket.
R3 Rapport från övriga temakollegier och kommittéer
SVK: Diabeteskursen är omgjord. Ny pediatrikkurs i Vietnam för termin 10
planeras. På mötet framförs att det kan vara ett problem då kunskaperna i
engelska är mycket dåliga i Vietnam.
PU: Diskuterat kolloetiken. Problematiskt med katedralundervisning på T1/T2.
Finns inte resurser till undervisning i smågrupper. 8 november är det möte
med alla mentorer.
SSK: Överlämnandemötena har fungerat bra. Kom till för att man tidigare inte
kunnat examinera professionalism. Eftersom det nu finns i kursplanen
fungerar mötena mer som ett forum för förbättring.
LINK: Nya utbytesavtal med Ecuador och Malawi. Nytt utbyte med Edinburgh
för att skriva examensarbetet.
Tema 1/2 (gemensamt möte): Diskuterat fusk och behörighetskrav. Ska
skapa en gemensam Pingpong mall för första terminerna. Målet är att alla
kurser ska använda mål och framsteg.
Tema 3: Sjuksköterskebrist har resulterat i stängda infektionsplatser i
Huddinge. Saknas skåp och studentuppehållsrum på NKS.
Tema 4: Ny interprofessionell OSCE-station där man ska rapportera till
sjuksköterska.
Tema 5: Ny momentansvarig för psykiatrikursen på KS.
Tema 6: Introducerat digital utbildning med inspelade föreläsningar. Få
gamla tentor finns utlagda på pingpong.
läkarsektionen
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Mötets avslutande
	
  
Mötesordförande Ida Lagerström avslutade mötet.
Vid protokollet

___________________________________
Alexander Hedfjäll, mötessekreterare

JUSTERAS

_____________________________
Ida Lagerström, mötesordförande

_________________________________
Maria Belikova, justeringsperson
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