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PRotoKOLL
Läkarsektionens Sektionsmöte
Datum: måndag 7 mars 2016
Tid: kl 1730-1930
Plats: Medicinska föreningens kårhus, Solna
Närvarande
Maria Belikova
Felix Berglund
David Björklund
Soran R Bozorg
Sandra Carlsson
Axel Edman
Rebecca Erkenstam
Caroline Frisendahl
Alexander Hedfjäll
Andre Hermansson
Ebba Hillstedt
Caroline Sönmez

Josefin Ivarsson
Paulina Jonsson Tepava
Nils Karlsson
Ida Lagerström
Emin Mailian
Marius Matusevicius
Nora Norén
Christian Papatziamos Hjelle
Lottie Phillips
Sofia Schierbeck
Awad Smew
Johan Täng

Formalia
F1 Mötets öppnande
Ördförande Awad Smew öppnade mötet.
F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att anse mötet behörigt utlyst.
F3 Val av mötesordförande
Mötet beslutade:
att välja Awad Smew till mötesordförande.
F4 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade:
att välja Alexander Hedfjäll till mötessekreterare.
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F5 Val av justeringspersoner
Mötet beslutade:
att välja Ida Lagerström och Lottie Phillips till justeringspersoner.
F6 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.
F7 Föregående protokoll (Bilaga 1)
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Beslutsärenden
B1 Studentrepresentant i IST/IDT-kommitté
Mötet beslutade:
att välja in Sandra Carlsson som representant
B2 Studentrepresentant i arbetsgrupp för akutmedicin
Mötet beslutade:
att välja in Caroline Sönmez som representant.

Diskussionsärenden
D1 Aktuellt på läkarprogrammet
Föredragande: Riitta Möller, programdirektor
Inledande presentation
Mycket krishantering i år: Macchiariniaffären och studenter som fuskat sig in
på utbildningen.
Programnämndsordföranden Jan Carlstedt-Duke har tagit time-out. Eventuellt
kommer han tillbaka efter att utredningen kring Macchiarini är klar. Det ska
tillsättas nya ledamöter inom programnämnden. Dekanus för utbildning
beslutar om detta.
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Det pågår en översyn av PU. Praktiska och skriftliga examinationer ska ha en
tydligare koppling. Tydliga mål för professionalism efterfrågas. Mer interprofessionalism ska införas i år, bl.a. hembesök med SSK-studenter.
Det sker en programövergripande genomgång av kursplaner. Framförallt
översyn av mål för etik och professionalism.
Översyn av etikundervisning p.g.a. artiklar i Dagens Nyheter. Riitta anser att
den är den är bättre än på många andra ställen. Har granskats av ukä och
fick godkänt.
Ska strimmorna vara kvar eller ska de omvandlas till kurser?
Det har skett en stor genomgång av alla kursenkäter från HT15. Alla
kursansvariga har intervjuats. Allt har sammanställts i ett dokument som ska
offentliggöras inom kort.
Frågor som diskuterades
Betyg på läkarprogrammet: Har aktualiserats av att Sahlgrenska akademin
diskuterat detta samt av en debattartikel av studenter på KI som menar att
det saknas objektiva kriterier vid ansökan till underläkarvikariat. Inga sådana
diskussioner har förts på KI. Skulle innebära mycket mer arbete med
examinationerna. Frågetecken kring rättssäkerheten: de som rättar tentorna
måste tänka likadant.
Uppehåll mellan höst och vårterminen: Diskussioner om det ska införas då
krav på påsklov tagits bort. Introduktionsaktiviteter måste i så fall samordnas
med andra program. En nackdel skulle vara att det är svårare att få arbeta en
så kort period i jämförelse med att arbeta en vecka extra under sommaren.
Resultat på spärrtentor hinner inte alltid presenteras innan nästa termin
börjar. Ett problem som varit ett av skälen till att idén om uppehåll mellan
terminerna lyfts upp från början. Finns för tillfället inga planer på andra
potentiella lösningar. I Lund löser man det genom att ha PU sista veckorna
på terminen.
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Negativ kritik kring innehåll i Hälsa i samhälle och miljö på termin 11. Många
har vikarierat som underläkare under sommaren och upplever att man blir
nedgraderad i ansvar när man kommer ut på praktik igen. Innehållet känns
inte värdefullt och skulle kunna integreras på andra håll. En arbetsgrupp har
startats för att se över införandet av mer akutmedicin.
AT-intervjuer krockar med obligatoriska moment på HSM-kursen. Intervjuer
ligger ungefär samma vecka varje år. Göteborg har samma problem, övriga
orter undviker att lägga obligatoriska moment under den perioden. Riitta
håller med om att AT-intervjuer borde vara en prioritet.
Information kring NKS: Oklart var studenterna ska byta om. Barnvårdsavdelningarna flyttar men barnmottagningen blir kvar på ALB. Akuten blir
mindre med snävare patientunderlag. Fokus på behandling istället för
diagnostik vilket går i polemik med målen för läkarutbildningen. Närakuter
utnyttjas inte i utbildningssyfte men är en möjlighet och skulle ge tillfälle att se
väldigt många patienter inom exempelvis ÖNH.
Generellt: Riitta uppmanar studenter att maila in förslag och idéer på
förbättringar.
D2 Enkät om PingPong
Föredragande: Caroline Frisendahl, arbetsgruppen kurswebb
KI ska närmsta åren upphandla ny kurswebb. Det är en offentlig upphandling
varför tydlig kravspecifikation behövs för att kunna välja den mest lämpliga.
Arbets-gruppen har skapat en enkät för att utvärdera vad studenterna tycker
om PingPong, jämföra med andra vårdprogram och ta reda på vad som
saknas i PingPong idag.
Mötesdeltagarna fick besvara enkäten. Därefter diskuterades den fråga för
fråga. Främst diskussioner kring hur frågorna ska formuleras.

Rapporter
R1 Styrelserapport
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Bordlades.
R2 Kompletterande rapporter från temakollegier och kommittéer
Bordlades.
Nästa mote
Representanter till LINK och programråd ska väljas.

Mötets avslutande
Mötesordförande Awad Smew avslutade mötet.

Vid protokollet

___________________________________
Alexander Hedfjäll, mötessekreterare

JUSTERAS

_____________________________
Awad Smew, mötesordförande

_____________________________
Ida Lagerström, justeringsperson
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