Protokoll
SEKTIONSMÖTE
Datum: 2018-11-05
Tid: 17.30-19.30
Plats: karolina, widerströmska huset
Närvarande
Alva Ihrén
Rebecca Erkenstam
Erik Nelsson
Capucine Delorme
Nicole Laszlo
Adele Kastensson
Ganna Vashchuk
Abdulmalik Mahdi
Robert D. Lilford
Frida Rocksten
Ayda Rohi
Axel Schröder
William Lindström
Ib Green-Petersen
Petter Lingh
Sarah Awad
Daniel Söderberg
Anton Hoffman
Malin Granbom Koski
Sara Fakih
Amanda Sköld
Niki Khatibi
Kimia Dianat
Alexander Johansen
Paula Johansson
Formalia

Naramsin Bahnaneh
Naima Kilhamn
Isac Kopsch
Jonathan Halvardson
Arvid Camderman
Marion Vogel
Magnus Winther
Olivia Jeppsson
Timo Oostervald
Hannah van Bunningen
Alexander Gabri
Amanda Svensson
Sophie Westerberg
Mahie Hussein
Li Arlert
Allan Zhao
Simon Sjuls
Lina Abdel-Halim
Hugo Nordin
Gonzalo Aguayo
Antonia Sandgren
Ida Lagerström
Martin Nygård

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Ida Lagerström till mötesordförande.

läkarsektionen
medicinska föreningen
nobels väg 10, campus solna
box 250
171 77 stockholm
lakarsektionen@medicinskaforeningen.se

1

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.
F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Naima Kilhamn och Arvid Camderman till justerare.
F4 Fastställande av dagordning
Tillägg till dagordningen:
Informationspunkt om LINK
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen med tillägg
F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.
Informationsärenden
I1 Uppdatering av “kollofrågan”
Föredragande: Ida Lagerström
Den 15 mars 2018 beslutade programnämnden (PN) att tillsammans med
Medicinska Föreningen (MF) anordna introduktionsinternat utifrån de riktlinjer som
styrelsen för utbildning (US) tagit fram. Denna nya variant av kollo där
ansvarsfördelningen mellan programmet och MF var mer tydligt definierad
genomfördes första gången under HT18.
Nytt budgetbeslut krävs nu inför 2019, och kommer att fattas i PN 9 november.
Förslag till beslut är att bidraget bevaras till i vår. Inför PN har man haft ett
förberedande möte där man diskuterat kollots framtid. Annika Östman Wernerson
(dekanus för utbildning) har därefter beslutet att tillsätta en ny utredning kring kollot,
som ska baseras på den utredning som föranledde beslutet i PN i mars. Om denna
utredning leder till att ytterligare ny information rörande juridiska aspekter kring
kollots nuvarande utformning tillkommer, kommer nytt beslut att fattas därefter.
LS och KI är enligt beslutet i mars eniga om kollots värden och vad kollot ska
innehålla. Trots detta är kollot fortsatt en fråga som diskuteras. LS har alltid varit
tydliga med att detta är en fråga som är mycket viktig för studenterna, och att
LS hållning är att kollot ska bevaras.
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I2 Styrelsen för utbildning söker nya studentrepresentanter
Föredragande: Styrelsen
Styrelsen för utbildning (US) är överordnad alla program på KI. De utlyser nu sina
poster för studentrepresentanter. Det är önskvärt från LS att läkarprogrammet har
representanter i US, för att se till att läkarstudenternas röster är representerade. LS
styrelse vill därför uppmuntra studenter som är engagerade inom LS att söka dessa
poster. Posten som studentrepresentant i US är arvoderad. Deadline för ansökan är
7/11.
I3 Nya studentrepresentanter inom läkarsektionen
Föredragande: Adele Kastensson
De nya studentrepresentanter som tillsatts efter höstens utlysning presenteras på
mötet. 20 poster har tillsatts av nya representanter
I4 Val av ny sektionsstyrelse
Föredragande: Ida Lagerström och Adele Kastensson
Nästa sektionsmöte är LS årsmöte då ny styrelse ska väljas. Kandidatur till
valberedningen senast 1/12. MF-medlemskap krävs för kandidatur och för rösträtt
på årsmötet.
I5 LINK
Föredragande: Studentrepresentanter i LINK
Informationsträff 14 november för studenter som vill åka på utbyte 2019-2020.

Diskussionsärenden
D1 Introduktionsinternat och faddernärvaro
Föredragande: Studentrepresentanter i Tema 3
Kursledningen i Tema 3 (Klinisk medicin inriktning internmedicin) har framfört att det
inför höstens introduktionsinternat var många studenter som meddelade med
mycket kort varsel att de skulle vara faddrar, ibland så sent som kvällen före kollot.
Samtidigt fanns det studenter med god framförhållning som hade möjlighet att
komplettera obligatoriska moment i förväg. Dålig framförhållning försvårar planering
för kursledningen, och på kurser som Klinisk medicin där många studenter hade
obligatorisk VFU under kollots samtliga dagar blir detta ett stort problem för
administration och för planering av kompletteringstillfällen. Kursledningen
efterfrågar bättre framförhållning inför vårens introduktionsinternat.
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Introduktionsinternatets ordförande Allan Zhao och vice ordförande Li Arlert
närvarar på sektionsmötet för att delta i diskussionen. Det har inför höstens
introduktion varit ovanligt många avhopp bland faddrarna, vilket lett till att reserver
som tagits in sent av naturliga skäl inte kunnat ha bättre framförhållning. Detta kan
delvis förklara varför kursledningen i vissa fall blivit meddelade sent. Inför vårens
introduktion ska man försöka minimera avhoppen genom att tidigt gå ut och förklara
för blivande faddrar vad som kommer att förväntas av dem, och att många kommer
att missa obligatoriska moment. På så sätt ger man dem som vill hoppa av en
chans att göra det tidigt. Man kommer också uppmana samtliga blivande faddrar att
meddela respektive kursledning redan under det första stormötet i december.
Man ser från fadderstyrelsen att efter att introduktionsinternatet fick ett nytt upplägg
inför hösten så har faddrar nu fått ett större ansvar och större arbetsbelastning.
Samtidigt har man tagit bort vissa moment som tidigare varit mycket uppskattade,
exempelvis faddrarnas förkollo. Detta tros kunna vara en anledning till att fler än
vanligt har hoppat av. Fadderstyrelsen har lyft frågan med kursgivande institution för
Upptakten (NVS) angående vad som motiverar faddrar och vad man får i utbyte för
att vara fadder. Detta är en fråga som är viktig att hantera för att se till att man
fortsatt kan rekrytera tillräckligt med faddrar. Fadderverksamhetens värde har
definierats i PN 15 mars, vilket ligger till grund för att introduktionsinternatet ska
fortsätta organiseras, och det är därför angeläget att det fortsatt är attraktivt för
studenter att vara fadder.
Kursledningarna har tidigare terminer haft möjlighet att planera undervisningen så
att det inte legat så många obligatoriska moment under de dagar
introduktionsinternatet legat. Höstens internat hade en annan placering vilket
kursledningarna fick information om sent.
I PR har frågan lyfts om fördelningen av faddrar över terminer. För att minska
belastningen på de olika kursledningarna önskar man en jämnare fördelning.
Fadderstyrelsen har sedan tidigare en algoritm för urval av faddrar som delvis tar
hänsyn till terminstillhörighet då man i urvalet har olika kvoter för studenter på
prekliniska och kliniska terminer. Om NVS tar fram en ny algoritm så kan
fadderstyrelsen ta ställning till att använda den istället, men fadderstyrelsen har inte
resurser för att själva ta fram en ny algoritm. En avgörande faktor är också att det i
nuläget inte är tillräckligt många studenter från alla terminer som söker fadder för att
man ska kunna göra ett jämnt fördelat urval.
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På mötet diskuteras att man från KI är positiv till att fadderverksamheten finns, men
att man samtidigt inte främjar studenternas möjlighet till att vara fadder. Vissa kurser
har t.ex föreslagit att man ska kunna avstå att ge dispens för att vara fadder till
studenter som har restmoment sedan tidigare. Man jämför med uppdrag som
studentrepresentant inom LS, där man från KI är mindre benägen att vilja granska
studenterna och hellre ger dispens. Det konstateras dock att studentrepresentation
är en lagstadgad rättighet vilket fadderverksamheten inte är.
D2 Medicinska föreningens skidresa
Föredragande: Studentrepresentanter i Tema 4
Man har i Tema 4 (Klinisk medicin inriktning kirurgi) diskuterat kring skidresan som
IdrU anordnar årligen. Tidigare år har skidresan ofta legat kring påsk, och man har
då på termin 7 kunnat schemalägga lediga dagar i samband med skidresan, så att
studenter haft möjlighet att åka utan att missa obligatorisk VFU. Eftersom skidresan
i vår ligger vecka 14 och påsken vecka 16-17 har man inte kunnat planera på det
sättet för kommande vårtermin. Man har således från kursledningen beslutat att inte
ge dispens för vårens skidresa, eftersom det är väldigt svårt att ta igen en hel
veckas missad VFU. Kursledningen har också beslutat att sjukintyg kommer att
krävas från studenter som är frånvarande mer än ett par dagar särskilt under vecka
14. Kursledningen vill gärna samarbeta kring skidresan i framtiden för att studenter
ska kunna åka, men ser då gärna att resan kopplas till påskhelgen.
På mötet närvarar skidreseansvarig i IdrU Hugo Nordin, IdrUs ordförande Simon
Sjuls och IdrUs vice ordförande Lina Abdel-Halim för att delta i diskussionen. Efter
mötet med Tema 4 kontaktade studentrepresentanterna IdrU för att förmedla vad
som hade diskuterats och vilka beslut som fattats. Studentrepresentanterna gick
även ut via Facebook och mail till studenter på nuvarande termin 6 som kommer att
beröras av detta i vår. Därefter var Simon i kontakt med kursadministratör på
Danderyds sjukhus Andrea Herslow, som hade som uppfattning att sjukintyg från
studenter var något man diskuterat men inte beslutat om. Det har således rått en
viss förvirring kring vad som faktiskt är beslutat. Studentrepresentanterna från Tema
4 har varit i kontakt med kursansvarig som bekräftar att man beslutat om att kräva
sjukintyg, men att det av misstag inte stått med i det ojusterade protokollet från
mötet. Studentrepresentanterna har ännu inte fått ta del av det justerade
protokollet.
LS styrelse har undersökt vad som gäller juridiskt angående sjukintyg. Man har full
möjlighet att juridiskt kräva sjukintyg från sjukdag 1. Beslutet i Tema 4 handlar
således bara om vad man väljer att tillämpa.
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Hugo framhåller att det är olyckligt för IdrU att man går ut med information som inte
bekräftats i justerat protokoll, samt att man önskar att IdrU hade kontaktats tidigare
angående detta för att eventuellt ha haft möjlighet att ändra datum för skidresan.
Oro kring att inte få dispens för skidresan riskerar att spridas till studenter på andra
terminer. Man har i dagsläget fått in 20 avbokningar. Hugo framhåller också att
informationen som gått ut via Facebook och mail inte reviderats efter att man varit i
kontakt med kursledningen efter mötet. Studentrepresentanterna understryker att
de var i kontakt med LS styrelse och IdrU direkt efter mötet och innan man gick ut
med information. Studentrepresentanterna framhåller också att de förstår IdrU:s
situation men betonar att deras största och enda ansvar är studenterna och deras
bästa. Det innebär att studentrepresentanterna inte aktivt kan ta hänsyn till de
eventuella komplikationer som kan uppstå för IdrU, såsom avhopp. Att information
skickades ut före biljettsläpp borde vara önskvärt från IdrU:s håll eftersom det bör
ha förhindrat eventuella avhopp från studenter på aktuell termin senare.
Från studenter som ska gå termin 7 i vår har det framkommit oro kring ifall man ska
behöva lämna sjukintyg efter t.ex en dags sjukdom eller VAB. Man understryker från
studrepresentanternas håll att det gäller längre tids frånvaro.
IdrUs representanter betonar att man är tacksamma för att frågan uppmärksammats
av studentrepresentanterna. Det man kritiserar är att kursledningen sagt att man vill
kommunicera kring skidresan, men att man istället fattat beslut utan föregående
kommunikation inför våren. Man öppnar från IdrU för att i framtiden via LS
studentrepresentanter i god tid, förslagsvis i maj, kommunicera till kurserna när
skidresan kommer förläggas så att de kurser som vill får möjlighet att anpassa
schemat för att studenter ska kunna åka. Mötets deltagare är överens om att
detta är en bra idé som man bör testa till nästa år.
D3 Tidsbegränsade uppdrag inom sektionsstyrelsen
Föredragande: Sara Fakih
Sara har fått inspiration från IFMSA där avgående ordförande valde att inte
kandidera igen för att ge andra studenter möjlighet att söka ordförande. Hon
föreslår att man ska ha samma hållning inom Läkarsektionen genom att
tidsbegränsa uppdrag i styrelsen till ett år. Detta gäller främst poster som många är
intresserade av. På så sätt ger man möjlighet för studenter som inte tidigare suttit i
styrelsen att komma med nya perspektiv och idéer samt ger möjlighet för fler
studenter att få sitta i styrelsen. Sara betonar att de personer som väljs in ska ha
visat ambition och engagemang och att de har studenternas bästa i åtanke.
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Val av styrelsen sker i dagsläget genom att studenter som vill söka till styrelsen
kandiderar till valberedningen inför årsmötet. Valberedningen tar fram valförslag och
det är därefter upp till alla studenter som medverkar på årsmötet och som har
rösträtt att rösta på de personer som de anser är de bästa kandidaterna.
Sammanfattning av diskussion på mötet:
-

-

-

-

-

-

-

Anton Hoffman som tidigare suttit i valberedningen berättar hur man tänkt då
man tagit fram valförslag. Man har resonerat så att det är bra att ha blandat
med erfarenhet i styrelsen - både personer med gedigen erfarenhet och
nybörjare. Anton framför också att man skulle kunna skriva i valberedningens
instruktion att man bör ha i åtanke när man tar fram förslag att se till att
kandidater med olika mycket erfarenhet inkluderas.
Ett förslag som uppkommer är att tydligare definiera från valberedningens
håll vad man tittar på hos kandidaterna när man tar fram valförslag.
Flera studenter menar att om man är intresserad av att sitta i styrelsen så har
man goda möjligheter att bygga upp sin merit genom att söka poster som
studentrepresentant och ta för sig på sektionsmöten.
Läkarsektionens styrelse har ansvar för studiebevakning på hela
läkarprogrammet, och det är viktigt att de personer som sitter i styrelsen har
förtroende bland studenter och personer som är aktiva inom Läkarsektionen,
samt att de är väl insatta i frågor som rör programmet. Flera studenter
framför värdet av att det finns delar av styrelsen som har gedigen erfarenhet.
Det är årsmötet som beslutar vilka personer som ska sitta i styrelsen.
Majoriteten av mötets deltagare är överens om att man inte vill inskränka
möjligheten att rösta på den man anser vara den bästa kandidaten.
En åsikt som kommer upp är att det inte är helt rimligt att jämföra
Läkarsektionens styrelse med IFMSA, eftersom de två organisationerna
bedriver helt olika typer av verksamheter. Kontinuitet kan anses vara viktigare
inom Läkarsektionen eftersom man håller på med frågor som rör
studiebevakning och som rör vår utbildning.
Flera personer påpekar att det i dagsläget inte verkar vara något stort
problem att tillsätta personer med olika grad av erfarenhet i styrelsen. I årets
styrelse är det flera ledamöter som sitter för första gången, och
styrelseledamoten Nicole (som nu sitter sitt andra år) gick termin 1 då hon
först valdes in.
En student framför att i och med att Läkarsektionen växer och efterfrågan på
poster som studentrepresentant ökar kanske man borde tidsbegränsa
uppdrag som studentrepresentant på så vis att alla platser ställs till
förfogande efter exempelvis ett år men att studenter har möjlighet att söka
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samma post flera gånger. Uppdrag som studentrepresentant är i dagsläget
på obegränsad tid så länge man uppfyller de formella krav som finns. Mötets
samlade åsikt är att en rotation bland posterna som studentrepresentant
redan förekommer.
Sammanfattande åsikt från majoriteten av mötets deltagare är att på årsmötet
ska röstberättigade medlemmar ha möjlighet att rösta på de kandidater man anser
vara bäst lämpade utan restriktioner. Det är upp till var och en att avgöra vad man
vill ha i åtanke när man röstar. Mötet betonade att man ansåg att
genomströmningen i styrelsen och bland studentrepresentanter var adekvat i
dagsläget eftersom det har varvats med gamla och nya representanter på de flesta
poster under de senaste åren.
valärenden
V1 Val av valberedning 2018
Föredragande: Styrelsen
Styrelsen är ålagd att välja valberedning och önskar att på sektionsmötet ha
rådgivande omröstning. Deltagare på mötet har möjlighet att kandidera på plats.
Antal personer som ska sitta i valberedningen är ej definierat på förhand.
Kandidater:
Magnus Winther
Anton Hoffman
Ida Lagerström
Kandidaterna får möjlighet att under två minuter presentera sin kandidatur. Därefter
genomför mötet öppen omröstning med handuppräckning. Kandidaterna är ej
närvarande vid omröstning.
Sektionsmötet röstar enhälligt ja till att tillsätta samtliga tre kandidater i
valberedningen. Beslut i enlighet med mötets rådgivning fattas av styrelsen efter
sektionsmötet.
Rapporter
R1 Inför PN
Föredragande: Ida Lagerström
På grund av tidsbrist bordläggs denna punkt tills vidare. Ida presenterar kort de
förslag till beslut som är mest aktuella för Läkarsektionen.
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-

Förslag till beslut att godkänna bidrag för introduktionsverksamheten inför
våren.
Förslag till beslut att lotta ut restplatser på akutsjukvårdskurserna på T10 till
studenter på T11.

Mötets avslutande
Mötesordförande Ida Lagerström avslutade mötet.
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Vid protokollet

--------------------------------------Alva Ihrén, mötessekreterare

Justeras

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

--------------------------------------Naima Kilhamn, justerare

--------------------------------------Arvid Camderman, justerare
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