Protokoll
SEKTIONSMÖTE
Datum: Tisdag 5 december 2017
Tid: kl 17.30-19.30
Plats: John våning 2,, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a
Närvarande
Nessim Al Khalili
Martin Axegård
Ann-Sofie Backman, T5-T6 Solna
Felix Berglund
David Björklund
Rebecca Erkenstam
Ib Green-Petersen
Anton Hoffman
Amanda Högden
Alva Ihren
Gustav Johansson
Frida Julsgård
Luthfunnesa Kabir
Adele Kastensson
Naima Kilhamn
Ida Lagerström
Gabriella Lang
Nicole Laszlo
William Lindström
Emin Mailian

Siri Mårtensson
Caroline Olsson
Christian Papatziamos Hjelle
Vera Perrin
Linnea Påvenius
Soran Rabin Bozorg
Camilla Schnabel
Axel Schröder
Jennifer Sebghati
Love Strandberg
Camilla Sundquist
Daniel Söderberg
Johan Täng
Marion Vogel
Alice Wereen
Sophie Westerberg
Magnus Winther

FORMALIA
F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
Att välja ordförande Ida Lagerström till mötesordförande.
F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
Att mötet var behörigt utlyst.
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F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
Att välja David Björklund och Linnéa Påvenius till justeringspersoner.
F4 Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade:
Att frångå dagordningen och diskutera #utantystnadsplikt först och återgå i mån av
tid.

DISKUSSIONSÄRENDEN
D1 #utantystnadsplikt
Under #utantystnadsplikt har 10400 kvinnliga läkare och läkarstudenter skrivit under
för att markera mot trakasserier och övergrepp inom vården. Det har hittills varit det
största uppror under #metoo. Flertal undervisande lärare var inbjuda till mötet och
Riita Möller (programdirektor), Staffan Gröndal (termin 7) samt Ann-Sofie Backman
(termin 5-6) närvarade under diskussionen.
Trakasserier och diskriminering har diskuterats i Studiesociala kommittén, dels hur
det ska hanteras och vems ansvar det ska vara. Det har tidigare funnits en fråga på
kursutvärderingar om diskriminering, men eftersom dessa varit anonyma har man
inte kunna gå vidare med det. Man behöver i nuläget själv anmäla till kursledningen.
Det har gjorts en kartläggning av hur det ska arbetas med dessa frågor på
programmet. Lärare ska genomgå kurser i normer och diskriminering.
Tankar från sektionsmötet:
● Det är viktigt att det ska finnas en låg tröskel för vad som bör och ska
anmälas till kursledning. I de tidigare fall då anmälningar har gjorts har det
varit mycket tids- och energikrävande processer.
● Det är viktigt att ha en nära relation till kursledningen och kunna gå till vid
problem, både kliniskt och prekliniskt.
● Förslagsvis skulle det kunna finnas två sätt att gå tillväga, ett via
kursledningen och ett från studenthåll exempelvis LS eller MF.
D2 Workshop om återkoppling
Exitpollen som gjordes på nyutexaminerade läkarstudenter visade att studenterna
upplevde att det har varit dåligt med återkoppling under programmets gång. Nu
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efterfrågar bland annat termin 1 och termin 2 ansvariga tips på hur man skulle
kunna ge återkoppling under terminerna.
På Sankt Göran under psykiatrin har seminariegrupperna fått kort personlig
återkoppling efter seminarierna. Studenterna har då haft samma
seminariegruppsledare vid 4 tillfällen och det har funnits möjlighet att ta två
studenter varje gång. Studenterna är nöjda med detta upplägg.
Under de tidiga prekliniska terminerna har lärare upplevt att en del studenterna är
dåliga på att ta emot feedback exempelvis i samband med seminarier.

Mötets avslutande
Mötesordförande Ida Lagerström avslutade mötet.

Vid protokollet

--------------------------------------Nicole Laszlo, mötessekreterare

Justeras

--------------------------------------Ida Lagerström, mötesordförande

--------------------------------------David Björklund, justerare

--------------------------------------Linnéa Påvenius, justerare
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