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Verksamhetsplan för Läkarsektionen (LS) 2018 

Läkarsektionen representerar samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet 
(KI) via ett 50-tal aktiva studentrepresentanter i kollegier, kommittéer och 
arbetsgrupper. Vi arbetar tillsammans med läkarprogrammet för att ständigt 
förbättra och vidareutveckla läkarutbildningen. Vår verksamhet är starkt 
beroende av ett genuint ideellt engagemang från våra studentrepresentanter. 
Studentrepresentanterna fungerar som en länk mellan programmet och 
läkarstudenterna. De för fram studenternas åsikter i utbildningsfrågor och 
återkopplar viktiga beslut och förändringar till läkarstudenterna. På så sätt bidrar 
på så sätt till studentrepresentanterna till det kvalitetsförbättrande arbete som 
bedrivs inom sektionen.   

Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Ida Lagerström 

Vice Ordförande Adele Kastensson 

Sekreterare Alva Ihrén 

Ledamot  Soran Rabin Bozorg 

Ledamot  Nicole Laszlo 

Ledamot  Rebecca Erkenstam 

Ledamot  Capucine Delorme 

 

Prioriterade områden inom utbildningsbevakning 

Studentrepresentation 

Utbildning och studiebevakning är kärnan i Läkarsektionens (LS) verksamhet. 
Utöver det fortlöpande arbetet med studiebevakning är det styrelsens ambition 
att fortsätta utveckla arbetet med studiebevakning. Arbetet med att utveckla 
studiebevakningen kommer att bedrivas kontinuerligt under året med syfte att 
stötta studentrepresentanterna i deras roll som representanter för samtliga 
läkarstudenter på KI. För att möjliggöra detta kommer styrelsen att arbeta tätare 
med studentrepresentanterna under året, samt försöka förbättra den interna 
kommunikationen inom sektionen.  

Studentopinion 
I nuläget arbetar styrelsen framför allt med att inhämta läkarstudenternas 
åsikter genom sektionsmöten där samtliga läkarstudenter är välkomna att 
närvara och bidra med deras synpunkter. Emellertid är tiden vid mötena ofta 
begränsad vilket gör det svårt att hinna diskutera samtliga aktuella frågor. 
Dessutom är det ett stort antal läkarstudenter som av olika skäl inte har 
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möjlighet att delta vid mötena, vilket stundtals gör det svårt för styrelsen och 
studentrepresentanterna att känna sig säkra på den generella studentopinionen. 
För att öka tillgängligheten för läkarstudenter är det styrelsens ambition att 
under nästkommande verksamhetsår arbeta för att underlätta 
kommunikationsmöjligheterna så att barriärerna för att göra sin röst hörd ska 
sänkas. Detta kommer bl.a. att ske genom ökad användning av digitala verktyg 
och sociala medier. 

Aktiv studiebevakning 
Under de senaste åren har studiebevakningen bedrivits relativ reaktivt. Detta 
innebär i praktiken att LS framför allt bidragit med studentåsikter för att influera 
förändringar som initierats av fakulteten på läkarprogrammet. Inför 
nästkommande år är det styrelsens ambition att verka mer proaktivt och driva 
egna förändringar med syfte att förbättra utbildningen utifrån de synpunkter som 
finns bland läkarstudenterna. Inom ramen för detta hoppas styrelsen även 
anordna öppna workshops för att bjuda in samtliga intresserade studenter för 
diskussion kring de utbildningsfrågor man ämnar att driva. 

Utbildningstillfällen 
Läkarsektionen ämnar ägna verksamhetsåret till att vidare förbättra kvalitén på 
studentrepresentationen på läkarprogrammet genom att erbjuda kontinuerlig 
utbildning för alla studentrepresentanter. Läkarsektionen har sedan hösten 2016 
anordnat utbildningskvällar för nyinvalda studentrepresentanter, vilka har 
ansetts mycket uppskattade. Ett av målen för 2018 är fortsätta hålla en 
utbildningskväll efter varje utlysning av representationsposter. Dessutom 
planerar styrelsen att utforska möjligheterna för att anordna ytterligare 
utbildningskvällar riktade till - inte bara de nyinvalda - utan alla 
studentrepresentanter, både nya som gamla.  
 
Kontaktperson i styrelsen 
För att säkerställa en god kommunikation mellan styrelsen och de sextiotal 
representanter i Läkarsektionen kommer från och med 2018 varje kollegium, 
kommitté och arbetsgrupp ha en ansvarig styrelseledamot. Målet är att att ge 
styrelsen möjlighet att få en bättre insyn i närvaro och därmed säkerställa 
representation på varje möte, förenkla uppföljning av specifika frågor samt 
vidare för styrelsen att utgöra ett mer lätttillgängligt stöd för 
studentrepresentanterna. Styrelsen under 2017 införde ett dokument kallat 
“Guide till att vara studentrepresentant” som specificerade 
representantsuppdraget, och styrelsen 2018 ämnar att fortsätta 
implementeringen och spridningen av denna.  
 
Sociala aktiviteter 
Läkarsektionens studentrepresentanter utför betydelsefullt arbete för alla 
läkarstudenter och styrelsen för 2018 önskar uppmärksamma detta genom att 
anordna en social aktivitet i slutet av våren. Förutom bekräftelse av gott utfört 
uppdrag syftar detta event till att vidare förstärka sammanhållningen och öka 
umgänget mellan studentrepresentanterna.  
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Marknadsföring/kommunikation 

Läkarsektionen har som mål att i slutet av verksamhetsåret ha ökat kännedomen 
om sektionen och dess arbete. Styrelsen har flertal förslag på hur målet ska 
uppnås och dessa innefattar bland annat mer kontinuerlig uppdatering av sociala 
medier, tydligare ansvarsfördelning för marknadsföringsarbete inom styrelsen 
samt mer frekvent uppdatering av hemsidan för att förenkla uppföljning av 
aktuella frågor samt diskussioner från sektionsmöten. Målet är att göra både 
hemsidan och sociala medier mer attraktiva och interaktiva så att fler kan och vill 
engagera sig i Läkarsektionens arbete. Hemsidan ska även vidareutvecklas till att 
omfatta en guide för nyantagna samt eventuellt även en köp-och-sälj-sida. 
Sektionsstyrelsen ämnar att utreda denna fråga och att utlysa en arbetsgrupp 
som kan vidareutveckla sektionens hemsida. Sektionsstyrelsen arrangerar sedan 
flera år tillbaka ävn informationstillfällen för läkarstudenter på termin 1, 2 och 5. 
Detta är något vi ämnar göra även under 2018. 

Arbetsgrupp för kurswebbar 

År 2016 genomförde Läkarsektionens arbetsgrupp för kurswebbar en enkätstudie 
med syfte att kartlägga de behov och önskemål som fanns bland 
läkarstudenterna avseende kurswebbens utformning och funktioner. Sedan dess 
har arbetsgruppen utarbetat en mall för kommande kurswebb, genomfört 
pilotstudie för denna mall på kursen i medicinsk vetenskaplig metodologi på 
termin 5 samt genomfört en posterpresentation på AMEE konferensen i 
Helsingfors 2017. Under kommande verksamhetsår ska denna arbetsgrupp 
fortsätta sitt arbete tillsammans med kontaktpersoner på KI för att tillämpa 
enkätstudien och pilotprojektet i implementeringen av Canvas på KI. 

God introduktion för nya studenter 

Läkarsektionen har arbetat med frågan om introduktion för nya studenter i mer 
än 3 års tid. Vi har aktivt arbetat för att bibehålla introduktionsinternatet 
(”kollot”) och fadderverksamheten. Dessvärre är detta en fråga där studenterna 
kämpar emot programmet som vill avveckla introduktionsinternatet och ersätta 
detta med andra aktiviteter. Arbetet med introduktionen är planerat att slutföras 
under 2018 och vi hoppas kunna påverka detta till den grad att internatet 
bibehålls och erbjuds även till kommande läkarstudenter.  

Pedagogiskt pris 

Sektionen har utarbetat ett reglemente för läkarstudenternas pedagogiska pris, 
Hippocampus. Vi ämnar rekrytera en priskommitté och utdela priset för första 
gången under detta verksamhetsår. 
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Samarbeten 

Sektionsstyrelsen har som mål att fortsätta och utöka samarbetet med SLF 
Student och framförallt med lokalföreningen för Stockholm. Genom kontinuerlig 
kontakt och tillgång till mötesprotokoll kan vi hålla oss uppdaterade om 
varandras verksamheter och samarbeta i frågor som är aktuella för 
läkarstudenterna på KI.  

Under 2017 samarbetade sektionen med MFs presidium gällande 
introduktionsinternatet på läkarprogrammet. Styrelsen har som ambition att 
upprätthålla samarbetet med MF rörande utbildningsbevakning genom att delta i 
utbildningsråd och via kontinuerliga uppdateringar från de instanser som MF 
rekryterar studentrepresentanter till (t.ex. US och KI-SLL).   

Ordförandekonventet för Medicin Studerande i Sverige (OMSiS) 

OMSiS har 4 möten per år. Vi planerar att representera Läkarsektionen vid 
samtliga av dessa möten med 2 st studentrepresentanter samt skicka in minst 1 
fråga för diskussion inför varje mötestillfälle. Enligt nuvarande planering är inget 
möte förlagt i Stockholm under 2018. 

AMEE 

Konferensen för medicinsk pedagogik, AMEE, äger rum i augusti 2018 i Basel, 
Schweiz. Läkarsektionen ämnar vara närvarande på konferensen med hjälp av 
finansiella medel från programnämnden.  

Ekonomi 

Sektionsstyrelsen har som mål att strukturera utgifterna för verksamhetsåret 
genom att upprätta en intern budget. Denna ska ligga till grund för samtliga 
kostnader som sektionen har kontinuerligt, så som fika för styrelse- och 
sektionsmöten. Vår förhoppning är att den interna budgeten ska effektivisera 
resursutnyttjandet och att detta i sin tur ska möjliggöra ex. sociala aktiviteter för 
studentrepresentanterna.  

Möten 

Läkarsektionen har 3-4 regelbundna sektionsmöten per termin dit samtliga 
läkarstudenter kallas. Dessa möten fungerar som ett diskussionsforum och 
utformar underlag för vidare diskussion i kollegier/kommittéer samt programråd 
och programnämnd. Vi ämnar fortsätta med dessa möten även under 2018.  

 

 

 


