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Verksamhetsplan för Läkarsektionen (LS) 2019 

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   Adele Kastensson 
Vice Ordförande  Capucine Delorme 
Sekreterare   Naima Kilhamn 
Ledamot   Nicole Laszlo 
Ledamot   Hannah van Bunningen 
Ledamot   William Lindström 
Ledamot   Love Strandberg 
Ledamot   Alexander Johansen 
Ledamot   Kimia Dianat 

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 studentrepresentation. 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. Styrelsen 2019 ämnar ta vid där 
föregående verksamhetsårs styrelse avslutade, och fortsätta förbättra kommunikationen 
mellan studentrepresentanter och styrelse, samt vidareutveckla strategierna för att på ett så 
bra sätt som möjligt fånga upp och sammanställa rådande studentåsikter. 
 

Studentopinion 
Till grund för en effektiv studentrepresentation ligger en tydlig bild av rådande 
studentopinion. I dagsläget fungerar sektionsmöten, där alla läkarstudenter är välkomna att 
delta och komma med synpunkter, som huvudsakligt tillvägagångssätt för att inhämta 
studenters åsikter. Styrelsen kommer att arbeta för att trenden med ett ökat deltagarantal 
och engagemang vid sektionsmöten som setts under förra verksamhetsåret ska fortsätta 
under 2019, bland annat genom en stabil närvaro på sociala medier, och ökad transparens 
och tillgänglig information på Läkarsektionens hemsida. 
   
Vidare, för att säkra att studentopinionen förmedlas effektivt, kommer styrelsen att fortsätta 
utse specifika kontaktpersoner för varje kollegium, arbetsgrupp och kommitté. Detta görs för 
att upprätthålla en tydlig kanal för kommunikation mellan studentrepresentanter och 
styrelsen, och för att närvaro på möten ska säkerställas. 
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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. I detta ingår att utnyttja 
stående punkter för studentärenden på möten för såväl temakollegier som högre beslutande 
organ, för att lägga fram egna förslag på förbättringar. 
 

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, vilket styrelsen 2019 ämnar fortsätta 
göra efter varje utlysning av representationsposter. Målet är att alla nya representanter redan 
från början ska vara trygga i sitt uppdrag. 

 
Social aktivitet för studentrepresentanter 
Läkarsektionens studentrepresentanter är oumbärliga för sektionens verksamhet, och utför 
betydelsefullt arbete för alla läkarstudenter. Styrelsen 2019 är angelägen om att detta 
engagemang ska uppmärksammas, och har som ambition att anordna en social aktivitet 
under läsåret. Detta ska vara ett tillfälle för att ytterligare stärka gemenskapen 
studentrepresentanter sinsemellan och med styrelsen.   
 
Arbetsgrupp för genomströmningsanalys 
Under 2018 startades en arbetsgrupp med syftet att utreda varför genomströmningen på 
läkarprogrammet sjunkit på senare år. Läkarsektionen har utsett två representanter som är 
verksamma i gruppen. Framöver ämnar styrelsen att tätt arbeta med denna arbetsgrupp för 
att med hjälp av övriga studentrepresentanter och sektionsmöten försöka förstå varför denna 
genomströmningsproblematik uppstått, och hur man kan lösa den. 
 

Marknadsföring/kommunikation 
Under verksamhetsåret 2019 ämnar Läkarsektionen att ytterligare utöka sin kännedom bland 
studenter med tyngdpunkt i sociala medier. Vi vill producera kontinuerligt material som berör 
studenterna och som öppnar för friare integrering mellan icke insatta studenter och sektionen 
och som då är menat att öppna dörren för att fler ska bli intresserade av arbetet vi gör! 
Tanken är även att uppdatera vår hemsida med relevant information och att antingen 
därigenom och/eller via sociala medier utöka vår transparens utåt till andra studenter för vårt 
arbete. Vi kommer även att fortsätta våra informationstillfällen för studenter i olika terminer. 

 
Samarbeten 
Under detta verksamhetsår vill Läkarsektionen arbeta mer för samarbete inom LS och med 
MF. Vi vill förbättra kommunikationen med studentrepresentanter i Kommittéen för Utbildning 
(tillsatta från MF) men även med studentrepresentanterna i Läkarprogrammets 
programnämnd för att värna om gott samarbete och effektiv utbildningsbevakning. MF har 
tilldelat oss en kontaktperson från deras styrelse som vi kan vända oss till för frågor, 
diskussion och stöd, och det gäller vice versa.  
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Studiesociala projekt 
Tre separata projekt med egna styrgrupper/styrelser anordnar studiesociala projekt för 
läkarstudenter och faller därmed inom ramen för Läkarsektionen: Läkarkollot, Medicinar-SM 
och LÄSK. Då dessa i stort är självgående ämnar styrelsen under 2019 att utarbeta en 
närmare kontakt till sektionen, samt bistå som stöttande funktion kring ekonomi och 
administration gentemot MF.  
 
Läkarkollot 
Läkarkollot kommer i enlighet med tidigare år att koordinera fadderverksamheten samt ett 
introduktionsinternat - ”kollo” - för nya läkarstudenter vid KI under starten av höstterminen 
2019. Detta projekt sker i nära samarbete med institutionen NVS då det innefattar delar av 
kursen ”Upptakten”.  
 
Med-SM (Medicinar-SM) 
Projektet Med-SM är värdar för den nationella idrottstävling för läkarstudenter som under 
våren 2019 går av stapeln i Stockholm, och svarar för planering och värdskap under 
densamma. Därtill kommer den årliga uttagningen och träning av det lag som representerar 
KI gentemot de andra tävlande universiteten.  
 
LÄSK (Läkarsektionens Sociala Kommitté) 
LÄSK ämnar fungera som ett övergripande organ som samlar alla sociala aktiviteter för 
läkarstudenter under ett och samma tak. För närvarande arbetar LÄSK med att utforska 
möjligheter till sociala event, både genom utvärdering av tidigare event och genom utökat 
samarbete med andra fakulteter. LÄSK arbetar även organisatoriskt med att sätta upp 
stadgar och utforma ett reglemente som ska underlätta kontinuitet i arbetet.  
 
 
OMSiS  
Målet med OMSiS 2019 är att fortsätta vara representerade på varje möte. För att få 
kontinuitet så kommer OMSiS ansvarig i styrelsen att närvara vid samtliga möten som i år 
arrangeras i Stockholm, Linköping, Örebro samt Lund. Utöver detta planeras ytterligare en 
roterande person från styrelsen delta vid varje möte. Syftet är att introducera nya ansikten till 
OMSiS-sällskapet samt underlätta för framtida överlämning av ansvarsposten. Vi har också 
som mål att inför varje OMSiS på lämpligt styrelsemöte diskutera vilka frågor vi vill skicka in. 
Vi vill utnyttja deltagandet till fullo och planerar därför att skicka in minst en fråga till varje 
OMSiS. För att informera och upplysa studenter om OMSiS kommer vi återkoppla på 
efterföljande sektionsmöte vad som diskuterats och hur vi planerar att jobba vidare med det.  
 

AMEE 
Konferensen för medicinsk pedagogik, AMEE, äger rum i augusti 2019 i Wien, Österrike. 
Läkarsektionen ämnar vara närvarande på konferensen med hjälp av finansiella medel från 
programnämnden. I år har Läkarsektionen varit med och bidragit till två abstract som skickats 
in till konferensen. Det första abstraktet är författat av arbetsgruppen för 
genomströmningsanalys och är baserat på LADOK-resultat från läkarstudenter under termin 
1 och 2 från och med hösten 2013. Det andra abstraktet är en beskrivning av OMSiS och 
dess fördelar och är dels författat av representanter från Läkarsektionen. 
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Ekonomi 
Årets verksamhetsplan med avseende på ekonomihanteringen består i att fortsätta 
utvecklingen av den interna budget som upprättades under 2018. Utöver detta har även 
styrelsen som mål att upprätta rutiner för hanteringen av ekonomin för de studiesociala 
projekten LÄSK, Läkarkollot och Med-SM. Läkarsektionen kommer att utreda möjligheter att 
ge de studiesociala projekten större ansvar för sin egen ekonomi. 
 

Event 
Under kommande verksamhetsår har styrelsen som mål att skapa tydliga riktlinjer kring ett 
fåtal event som är tänkt ska hållas varje termin. Dessa innefattar Läkarsektionens 
närvarande vid infopuben, informationstillfällen för läkarstudenter på termin 1, 2 och 5 samt 
ett informationstillfälle angående sjukhusvalet för termin 3. Vidare, för att öka kännedomen 
om sektionen och dess arbete ska styrelsen aktivt söka fler samarbeten och ordna ytterligare 
fristående event för att väcka studenternas intresse.  
 

Möten 
Läkarsektionens styrelse har regelbundna styrelsemöten på varannan veckas basis. 
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 2019. 
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