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Protokoll
läkarsektionens sektionsmöte
Datum:

onsdag 13 april 2016

Tid:

kl 1730-1930

Plats:

medicinska föreningens kårhus, solna

Närvarande
Davide Attebrant Sbrzesny
Maria Belikova
Felix Berglund
Camilla Bergqvist
David Björklund
Sandra Carlsson
Lucia Collazos
Gustav Drevin
Caroline Frisendahl
Alexander Hedfjäll
André Hermansson
Ebba Hillstedt

Anton Hoffman
Ylva Jörsäter
Ida Lagerström
Emin Mailian
Nora Norén
Caroline Olsson
Christian Papatziamos Hjelle
Lottie Phillips
Ulrika Sederholm
Awad Smew
Olivia Strömblad
Caroline Sönmez

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 Awad Smew till mötesordförande.
F4 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade:
att välja Alexander Hedfjäll till mötessekreterare.
F5 Val av justeringspersoner
Mötet beslutade:
att välja Ebba Hillstedt och Maria Belikova till justeringspersoner.
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F6 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.
F7 Föregående protokoll (Bilaga 1)
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Diskussionsärenden
D1 Akutmedicin på läkarprogrammet
Det pågår en översyn av akutmedicinundervisningen på KI med planer på att
införa en obligatorisk kurs i akutmedicin på termin 11. För LS är det viktigt att
denna kurs inte tar tid från SVK på termin 11 vilket skulle påverka
möjligheterna till utbytesstudier negativt.
I nuläget ligger mycket av akutmedicinutbildningen på medicin- och
kirurgikursen vilket gör att man tappar dessa kunskaper i slutet av
utbildningen. KUM-placeringarna och liknande lägger också mycket fokus
på det interprofessionella snarare än att lära ut akutmedicin.
Tema 3 undersöker vilken kompetens handledarna på akuten har. Eftersom
akutmedicin är en ny specialitet är det få som har både kirurgisk och
internmedicinsk kompetens.
Värt att notera är att läkarprogrammet eventuellt kommer att bli sexårigt
varför de kanske är ohållbart att förändra detta innan det är beslutat.
Jourer och placeringar på närakuter är två sätt att få in mer akutmedicin i
programmet.
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D2 Överlämnandemöten
Överlämnandemötena är en plattform för att överföra studenter i behov av
extra stöd mellan kurser. Tidigare gjordes det med en skriftlig rapport som
således blir en offentlig handling. Den skriftliga rapporten har tagits bort till
förmån för två möten. Det första mötet sker med SSK och studentrepresentanter och kommer att diskutera situationen i allmänna ordalag.
Det andra mötet får temakollegierna själva välja om de vill genomföra. Det
genomförs i så fall som ett enskilt möte med representanter från kurserna där
studenten får delta. Studenten får ha med studentombud.
Systemet är inte hållbart i längden men finns för att det saknas möjlighet till
att examinera professionalism.
D3 Ny arbetsgrupp i global hälsa
Det har bildats en ny arbetsgrupp som vill införa mer global hälsa på
läkarprogrammet. De har fått instruktioner av KI att gå genom MF.
Arbetsgruppen vill ha fler obligatoriska eller valfria kurser inom global hälsa
samt att större tyngd läggs vid global hälsa på de nuvarande kurserna.
Ett specifikt problem som tas upp är att KI inte tillåter att man är registrerad
på kursen om man gör ett internship, vilket många organisationer kräver.
Många verksamhetsområden vill ha mer plats på utbildningen (handkirurgen,
akutmedicin, rättsmedicin etc.), samtidigt finns det i KI:s mål att ha med
global hälsa i utbildningarna.
Rapportärenden
R1 Styrelserapport
- Varit utbildningskongress på KI och möte om NKS.
- IMEX, en internationell organisation för lärarutbyten, har haft möte på KI.
- OMSIS har haft möte i Linköping.
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- Stadgarna till, Hippocampus - läkarstudenternas pedagogiska pris, är
fastställda.
- Ska genomföra informationsevent om LS under april och maj.
- Hela styrelsen ska åka till AMEE i höst.
- Diskussioner med Läkarförbundet student om arbetsfördelningen mellan
dem och LS. De är huvudsakligen en facklig organisation medan LS arbetar
med utbildningsbevakning.
- LS har genomfört en inventering av studentrepresentanterna. Har även inlett
arbete för att förbättra kommunikationen med studentrepresentanterna med
hjälp av Slack.
- Viktiga poster såväl LS som MF behöver marknadsföras mer och
information om vad de olika posterna innebär behöver nå ut till studenterna.
- Det har startats en Kirurgi- och anestesiologiförening på KI som har ett löst
samarbete med LS. Riktar sig till läkarstudenter på samtliga terminer och har
fått bra svar på en enkät som skickats ut. Föreningen ska genomföra journal
clubs, sätta samman anatomikompendier, hålla i repetitionsföreläsningar och
anordna diverse praktiska övningar. Första workshopen är en suturövning på
tisdag. Anatomikompendier ska vara klara till hösten. Föreningen kommer att
hålla ett öppet möte för alla intresserade och därefter ett internmöte till
hösten.
R2 Rapport från Programnämnden
Agneta Månsson Broberg är ansvarig för att se över examinationer. Oklart
hur långt detta arbete har kommit. ”Blueprinting” ska införas, vilket är en
tabell med lärandemål och lärandeaktiviteter som ska användas för att se till
att det finns examinationer som omfattar detta.
PU ser över lärandemål/-aktiviteter. Jonas Ludvigsson och Fredrik Wiklund
ska se till att miniprojektet på termin 1 är bra utformat.
En pilot ska genomföras inom IPE (interprofessional education) där 10
studenter ska delta. Målet är att alla studenter ska ha deltagit i en IPEaktivitet till 2018. Därefter gör alla teman en inventering av hur mycket IPE de
har i nuläget.
2-3 lärare ska få åka på utbyte via IMEX och gå pedagogiska kurser.
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R3 Rapport från Programrådet
Rekordmånga ansökningar till dispens från tillträdeskraven till terminerna.
Utgör ett administrativt problem p.g.a. snabbrättningar av tentor. Man ska se
över hur tillträdeskraven fungerar och kan eventuellt komma att göra kraven
mer strikta.
Man har genomfört ett pilotprojekt på tema 6 där man jämfört tenta och
lärandemål. Vissa frågor behöver ses över.
”Kursutvärderingar (det lärarna gör) och kursvärderingar (det studenterna
gör)” på alla kurser (ej strimmor) sammanställts och ska presenteras.
R4 Rapport från OMSiS
Möte i Örebro där man diskuterat professionalism, betyg och AT-intervjuer.
Betygsfrågan lyftes av läkarförbundet student i höstas. I Göteborg har det
funnits intresse från lärarhåll med graderade betyg men man har kommit
fram till att inte ändra något i nuläget. Lärarna tycker det är krångligt med
betyg och intresset från studenterna är svalt. Viktigt att en eventuell
förändring sker på alla orter.
KI och GU är de enda utbildningsorterna som inte får giltig frånvaro i
samband med AT-intervjuer.
Global hälsa ska tas upp på nästa möte i Lund 23-24 april. Oklart vilka frågor
som ska lyftas. Man ska välja en ny generalsekreterare.
R4 Rapporter från övriga temakollegier och kommittéer
Tema 4: kursutvärderingar har diskuterats och tillträdeskrav ses över. Långa
dagar på kursen varför det är svårt att plugga till tentor samtidigt.
Tema 5: Preliminärt beslut om att ta bort påsklovet och lägga det som
inläsningsdagar inför tentan istället. Man har gjort en översyn av IPE arbetet.
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Alla studenter ska ha en psykiatrisk KUA-placering. Viktigt att de examinerar
enligt lärandemålen.
Tema 7: Fortsatt motstånd mot att ge giltig frånvaro i samband med ATintervjuer.
PU: Man ska se över utvärderingsformulären för mentorssamtalen och det
finns åsikter om att man ska ta bort den från tidiga terminer. Ta kontakt med
andra universitet för att se hur det fungerar där. Behöver höja nivån på
etikföreläsningarna i början av utbildningen. Studenterna efterfrågar riktiga
etikdiskussioner snarare än filosofiska och mindre teori. Ska visa PU etikfallen
från kollot.
Examenskommittén: reviderar preklintentan. Problem med att en stor del av
frågorna inte är integrerade.
SVK: fler har fått sina förstahandsval denna gång. Infört kurs i global kirurgi.
Valärenden
V1 Val av nya studentrepresentanter
Aktuella platser har utlysts. Val av nya studentrepresentanter kommer, i enligt
med Läkarsektionens reglemente, att i fortsättningen beslutas av styrelsen på
styrelsemöten. Kandidater kommer att ombed skicka nominering med namn,
termin, och motivering. Utbildningsbevakning, och i synnerhet tidigare
engagemang inom sektionen, kommer att vara meriterande. Återkoppling av
valda studentrepresentanter sker på nästföljande sektionsmöte.
Mötets avslutande
Mötesordförande Awad Smew avslutade mötet.
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Vid protokollet

___________________________________
Alexander Hedfjäll, mötessekreterare

JUSTERAS

_____________________________
Awad Smew, mötesordförande

_____________________________
Maria Belikova, justeringsperson
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