
 

Protokoll 
SEKTIONSMÖTE  

 

Datum : Onsdag 24 April 2019 

Tid : 17.30-19.30 

Plats : Wangari, Widerströmska huset  

 

Närvarande 

Hannah van Bunningen 
Alexander Johansen 
Capucine Delorme 
Jonathan Halvardson 
Isac Kopsch 
Elsa Hammarberg 
Naramsin Bahnaneh 
Carl-Johan Eriksson 
Gonza Aguayo 
Niki Khatibi 
Amanda Sköld 
Emelie Fredengren 
Isabela Möller 
Irene Kessler 
Timo Oosterveld 
Daniel Söderberg 
Annelie Nykvist 
Malin Granbom Koski 
Hanna Rehnström 
Teodora Gardovic 
Abdulmalik Mahdi 
Martin Axegård  

Frida Rocksten 
Karolina Hanthe 
Poyan Karimi 
Alva Ihrén 
Michaela Lundgren 
Louisa Azizi 
Hans Georg Witzenhausen 
Keyvan Habibi 
Ib Green-Petersen 
Helene Bergman 
Simon Körösi 
Petter Lingh 
Allan Zhao 
Beatrice Kvist 
Adele Kastensson 
William Lindström 
Kimia Dianat 
Naima Kilhamn 
Love Strandberg 
Emin Mailian 
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Formalia 

 
F1 Mötets öppnande 

Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.35.  
 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att välja Adele Kastensson till mötesordförande. 

 
F3 Val av justeringsperson  

Mötet beslutade: 
att välja Ib Green-Petersen och Isabela Möller till justerare. 

 
F4 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutade: 
att fastställa dagordningen med tillägg av punkt  

I4 Vinna ett stetoskop 
 
F5 Föregående protokoll 

Mötet beslutade: 
att lägga protokollet till handlingarna. 
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Informationsärenden  
 

I1 Presentation av vårens valresultat 
Föredragande: William Lindström  

 
Val av nya studentrepresentanter skedde 1 april under ett styrelsemöte, de invalda 
sitter nu under perioden april-oktober.  
Utbildningskväll för nya studentrepresentater hölls 4 april.  
 
Av 76 poster är nu 71 fyllda, av 59 st individer. Jämn fördelning av representanter 
från preklin/klin, liten överrepresentation av kvinnor.  
Jämfört med år 2016 så fanns även då ca 75 poster, då var inte ens 50 st tillsatta.  
 
Alla nya studentrepresentanter presenteras under mötet;  

 
TK 1 - Emelie Fredengren 
TK 2 - Teodora Gardovic, Annelie Nykvist 
TK 4 - Isac Kopsch 
TK 5 - Elsa Hammarberg, Poyan Karimi 
TK 6 - Hanna Rehnström, Malin Grenbom Koski,  

Caroline Yang, Hans Witzenhausen 
TK 7 - Carl-Johan Eriksson, Louisa Azizi,  

Karolina Hanthe, Nils Werge 
 
Arbetsgruppen för examinationer - Sarah Awad 
 
Kommittéer: 
IDT/IST - Nicole Laszlo 
PV - Embla Lindfors, Gonza Aguayo 
SSK - Jasmin Lundqvist 
SVK - Helene Bergman, Irene Kessler, Isabela Möller 
 
Programnämnden - Adele Kastensson, Daniel Söderberg 
Programrådet - William Lindström 
Sexåriga läkarprogrammet: 
Styrgrupp - Ib Green-Petersen 
Projektgrupp - Capucine Delorme, Awad Smew, Lottie Phillips 
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Kommenteras att ett fåtal utlysta poster krävt en viss terminstillhörighet (oftast krav 
på högre än T4), och som lämnats tomma då inga av de sökande till platsen 
uppfyllde denna. Styrelsen tar med sig inför höstens utlysning att arbeta för en ökad 
tydlighet om vilka krav som finns för respektive post.  
 
Uppmuntran till alla som sökt men som ej fått en post i denna omgång att fortsätta 
engagera sig i sektionen och söka igen till hösten.  
Till nya studentrepresentanter informeras om att det i styrelsen finns en tilldelad 
person med extra ansvar för det temakollegiet/arbetsgruppen/kommittéen. Vid 
tankar och funderingar inför eller under kommande arbete så tveka inte att kontakta 
denne.  
 
 
 

I2 Grillning 24 maj 
Föredragande: Hannah van Bunningen 

 
LS ska anordna en grillning för studentrepresentanter och övriga 
sektionsmedlemmar. Eventet blir ett samarbete med IdrU samt ev. även andra 
MF-sektioner och kommer att ske den 24 maj.  
 
 
 

I3 Presentation av Läkarkollot, LÄSK och Medicinar-SM  
Föredragande: Naima Kilhamn samt representanter från respektive projekt  

 
MF:s utskott och kårföreningar består av och anordnar aktiviteter av för studenter 
oavsett program som är medlemmar i MF. Exempel på dessa är Idrottsutskottet 
(IdrU), Mottagningsutskottet (MU) och Programutskottet (PrU).  
Alla program på KI som har MF som kår har därför även en sektion under kåren, där 
alla aktiviteter (både av utbildningsbevakande och studiesocial natur) särskilt riktade 
för studenter inom det specifika programmet samlas under samma namn. Inom 
Läkarsektionen sköts utbildningsbevakningen av styrelsen och 
studentrepresentanterna, men de studiesociala aktiviteterna sköts huvudsakligen av 
de tre projekten LÄSK, Medicinar-SM och Läkarkollot.   
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I3a Läkarkollot 
Allan Zhao (Ordförande), Beatrice Kvist (Vice ordförande) 

 
Kollostyrelsen består av 15 medlemmar; Ordförande, vice ordförande,  
4 gårdschefer, 4 vice gårdschefer, resurs, dryckes, mat- och ekonomiansvarig.  
Engagerar dessutom ca 65-70 faddrar varje termin.  
 
Kollo-organisationen har ett nära samarbete med institutionen NVS (Neurobiologi, 
Vårdvetenskap och Samhälle) då delar av deras verksamhet under kollot ingår som 
delar i Upptakten, där de har läraktiviteter och lärandemål. Dessa innefattar nu 
formuleringar kring att reflektera kring hur man är som läkare, kring samarbete och 
förmåga till reflektion.  
 
Formatet har förändrats en hel del senaste året, men inkluderar nu: 

- Introdag med T1:or vid terminstart 
- Kollo/Introduktionsinternat 

- Dagtid obligatorisk del av Upptakten med information, diskussions- 
och reflektionsuppgifter.  

- Kvällstid frivilligt att kvarstanna för sittning/övernattning.  
- Övriga frivilliga aktiviteter för faddrar + T1:or  

 
Syftet med faddrarna är att finnas till för frågor och som stöd för nya studenter 
under första tiden på programmet. Inför varje ny termin kan alla nuvarande 
studenter ansöka om att bli fadder. Uttagningen sker genom att alla sökande 
indelas i olika kvoter utifrån om sökande är kvinna/man, preklin/klin, tidigare 
erfarenhet/ingen erfarenhet och huruvida önskan finns om att vara matfadder. Från 
varje kvot lottas därefter 4 personer till att vara fadder.  
Ansvarsposter (dryckes-, resurs- och materialfaddrar) väljs av styrelsen efter 
inkomna motiveringar.  
I framtiden planeras att blinda ansökningar så att namn ej syns vid lottning eller vid 
läsning av motivering för ansvarspost.  
 

Kontakt Läkarkollot: 
kollo.ordf@gmail.com eller mfkollo@gmail.com 
Instagram: lakarkollot_ki 
Facebook: Läkarkollot KI  
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I3b Medicinar-SM  
Michaela Lundgren (Kapten), Petter Lingh (Kapten),  
Naima Kilhamn (General/ordf Med-SM Stockholm 2019 Styrelse)  
 

Medicinar-SM (MedSM) är det enda stora idrottsevenemanget för läkarstudenter i 
Sverige, där lag om 20 personer (10 damer/10 herrar) representerande alla 7 
medicinska lärosäten årligen träffas en helg i maj. Under helgen som hålls på något 
av lärosätena anordnas en turnering där alla lag tävlar i simning, innebandy, 
volleyboll, fotboll, dragkamp och löpning.  
 
KI:s MedSM-lag  
Ansvaret för att KI under tävlingen skall representeras av ett lag i god form ligger 
hos de två (-tre) kaptenerna som inför 2019 års MedSM varit Michaela Lundgren 
och Petter Lingh. I samarbete med IdrU anordnas under höst- och tidig vårtermin 
öppna träningar (där alla studenter är välkomna) i ovan nämnda idrotter. Alla 
läkarstudenter kan ansöka om att bli en del i laget, uttagningar sker på öppna 
träningar i samarbete med IdrU under februari varje år.  
När kaptenerna tagit ut laget börjar en intensiv period med träningar riktade för 
medlemmar i laget i alla idrotter. Enligt tradition hålls även kick-off på Solvik.  
Efter en gedigen förberedelse är kaptenernas och lagets uppgift därefter att 
representera KI i den årliga turneringen.  
 
MedSM Stockholm 2019 
Ansvaret att vara värd för evenemanget återkommer var 7:e år, och 2019 hålls 
25-års-jubileet av MedSM 9-12 maj Stockholm. I juni 2018 tillsattes en styrelse på 
13 personer inkl generaler Naima Kilhamn och Felicia Werthwein som har arbetat 
med att planera och arrangera evenemanget, som utöver själva idrottsturneringen 
även innefattar att planera en sittning, samt ordna kost och logi för alla tävlande.  
Inför årets evenemang hoppas MedSM-styrelsen att många vill engagera sig och 
bidra på något sätt nu när tävlingen för en gångs skull är på hemmaplan. Det finns 
fortfarande behov av volontärer inom olika aktiviteter (matlagning, assisterande 
domare, nattvakter), men alla är också varmt välkomna som publik för att heja på 
KI-laget!  
 
Kontakt KI:s MedSM-lag: 
medsmsthlm@gmail.com 
instagram: @medsm_ki 
facebook: Med-SM Stockholm 

Kontakt MedSM Stockholm 2019: 
medsmsthlm2019@gmail.com 
instagram: @medicinarsm 
 

c 
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I3c LÄSK 
Emin Mailian 

 
LÄSK (Läkarsektionens Sociala Kommittée) är en nystartad organisation ämnad att 
anordna fester, sittningar, mingel - eller andra projekt/evenemang som de 
involverade vill driva/anordna. 
Jämfört med PrU som endast riktar sig till MF:s medlemmar så är LÄSK:s 
evenemang tänkta att i första hand rikta sig till läkarstudenter. Vidare måste således 
LÄSK:s evenemang inte rikta sig till alla inom MF, och kan rikta sig även mot 
studenter från t.ex. andra fakulteter i Stockholm.  
 
Tidigare evenemang: 

- Chiasma 2018  
Sittning för läkarstudenter på KI och Uppsala. 150 biljetter såldes på vardera 
lärosäte - och tog slut på 5 minuter. Mycket uppskattat och lyckat projekt. 

- “GT-mingel” 
Mingelkväll för läkarstudenter på KI med Gin- och Tonic-tema.  

- Hemmapubrunda  
Pubrunda “hemma-hos” från lägenhet till lägenhet.   

 
För kommande evenemang finns många planer, bl.a. kring mingel i olika format, 
samt ny samarbetssittning i stil med Chiasma men annat universitet/program. Det 
planeras även för att återigen anordna Chiasma i samarbete med Uppsala år 2020.  
 
Organisationen består nu av fyra engagerade personer; Emin Mailian, Simon Körösi, 
Elina Hintikka och Felicia Werthwein. LÄSK:s framtida struktur är under 
uppbyggnad, arbete pågår för att under 2019 färdigställa stadgar och specificera 
styrelseposter. Ett första årsmöte planeras efter detta.  
Det är tänkt att det inom LÄSK i framtiden skall vara möjligt med 
projektengagemang, dvs att man ej behöver inneha en styrelsepost för att vara 
engagerad. Vidare är det också redan nu fullt möjligt att vända sig till LÄSK om man 
har en projektidé! 
 
Kontakt LÄSK: 
Facebook (sluten grupp): LÄSK 
Facebook (sida): LÄSK 
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I4 Vinn ett stetoskop 

Föredragande: Alexander Johansen  
 
Imorgon 25/4 inleds tävlingsperiod där vinnaren belönas med ett stetoskop med 
personlig gravyr (sponsrat från Medistore). Tävlingsperioden pågår därefter till 
verksamhetsåret slut, och följande faktorer kommer att tas i beaktande när styrelsen 
korar en vinnare:  

- Engagemang i Läkarsektionens sociala medier  
(interaktioner med Läkarsektionen på Facebook och instagram) 

- Feedback som förbättrar LS internt som verksamhet 
- Feedback som förbättrar LS externt som studentrepresentativt organ 
- Särskilt engagemang inom studentrepresentation 

Mer information och förtydligande kring innebörden av dessa utgår till sektionen 
inom kort via våra sociala medier.  
 
 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Bristande kvalitet på VFU på NKS under gynekologikursen.  
Föredragande: Studentrepresentanter i Temakollegium 6. Jonathan Halvardson (T10) 
 
I takt med att vården blir mer högspecialiserad och olika patientgrupper 
centraliseras till olika sjukhus/delar av landet bidrar detta till större och större 
konsekvenser för utbildningen i Stockholm. Gynekologin har i SLL till stor del 
utlokaliserats till privata vårdgivare, som inte har nog ekonomiskt intresse av eller är 
lagligt tvingade till att erbjuda praktikplats för läkarstudenter. Från NKS har den 
benigna gynekologin helt försvunnit för att lämna plats åt malign gynkirurgi, vilket 
innebär att de typ-patienter som studenter är tänkta att träffa för att kunna uppnå 
lärandemålen i gynekologi helt är bortsorterade ur verksamheten. Trots att 
problemet varit uppenbart en tid har inte någon bestående lösning ordnats, i nuläget 
placeras studenter ut på privata kliniker via personliga kontakter till kliniker 
kopplade till utbildningen vilket inte räcker i nuläget och inte heller är hållbart.  
Efter möte i FoUU (Forskning, Utbildning och Utveckling) på NKS har det från 
sjukhusets sida konstaterats att det inte finns förutsättningar för att bedriva 
utbildning i gynekologi på NKS.  
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Frågan har lyfts av studentrepresentanter i temat och i PN. Kursen har tagit fram 
förslag om att slå ihop gynekologin på NKS och HS till en “Karolinska-kurs”. Beslut 
om detta behöver dock tas på högre ort, varför det nu är studentrepresentanternas 
uppdrag att insamla åsikter om förslaget inför nästa temamöte, innan förslaget skall 
presenteras i PN. Jonathan kommer med hjälp av sina kursare i T10 att samla 
berättelser kring deras upplevelse av utbildningen VT19.  
 
Efter diskussion på mötet framkommer följande åsikter:  

- Mycket problematisk situation där sektionen är mycket positiv till att frågan 
lyfts i PN och drivs vidare. Vi måste erbjudas en utbildning där det ges 
förutsättningar att uppnå de satta lärandemålen. Det ses som absurt att det 
bedrivs utbildning på ett sjukhus där all den vård som ges ligger utanför 
lärandemålen.  

- En hopslagning av HS- och NKS-kurserna ses möjligen som ett kortsiktigt 
alternativ, men lyfts att det i så fall skulle vara mer fördelaktigt att istället låta 
fler studenter placeras på DS och SöS då dessa är betydligt större 
gyn-kliniker.  

- Betonas från flera håll att hopslagning av kursen enligt presenterade förslag i 
förlängningen skulle leda till att ännu mindre press sätts på privata aktörer att 
ta sitt ansvar i utbildningen och till en än värre situation på lång sikt. Om 
landstingen har utlokaliserat viss typ av vård till privata aktörer bör 
landstinget även bära ansvaret att försäkra sig om att utbildningstillfällena 
inom denna typ av vård kvarstår, vilket nu ej är fallet. Det föreslås att en 
långsiktig lösning skulle vara att se över den ekonomiska och juridiska 
situationen kring de privata vårdgivarnas undervisningansvar.  

- Frågan kring hur möjligheterna till klinisk utbildning på universitetssjukhus 
skall säkras bör lyftas från studenthåll i arbetet med det nya sexåriga 
läkarprogrammet.  

- Vikten av att driva frågan på allvar nu lyfts med oro kring att liknande 
situationer troligtvis kommer att uppstå även inom andra specialiteter.  
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Rapporter  
 

R1 Rapportrunda 
Föredragande: Studentrepresentanter 
  
TK1 - Hannah van Bunningen, Frida Rocksten 

- Ändrade kriterier för att bli godkänd för DFM1. Internetquiz görs om till 
skriftliga duggor som blir spärrande för DFM2, ej för DFM3.  

- Anatomidel plockas ur helt ur terminstenta på DFM2 och examineras istället i 
separat anatomi-examination. 

- Seminarier under DFM2 som tidigare varit obligatoriska flyttas till frivilliga 
moment under inläsningsperiod, syftat att skapa lärtillfälle kring repetition och 
underlätta inläsning.  

- HLR-dockor som tidigare getts till alla studenter är icke-hållbart såväl 
miljövänligt som ekonomiskt. Skall köpas in återanvändningsbara dockor 
centralt tillgängliga för studenter att öva på.   

- DFM3: neurodelen som sedan en tid hålls på engelska har fått mycket kritik 
kring detta. Planeras nu att samordna så att doktorandutbildningar som 
också läser neurovetenskap integreras med DFM3, för en mer internationell 
kurs. 

- Rättning av ff.a. huvud-hals-del av anatomiexamination (DFM3) har vid flera 
tillfällen varit problematisk då rättningsmallar ej efterföljts. Fr.o.m. HT19 skall 
dubbel kontroll av rättningen göras. 

- PU-dagar kommer att schemaläggas två och två istället för helt utspridda. 
 
 
TK2 - William Lindström 
Ej haft möte sedan senaste sektionsmötet.  
 
TK3 - Alva Ihrén 

- Lyckat initiativ där studentrepresentanter TK3 under terminen haft löpande 
kontakt med alla kursrådsrepresentanter från de 4 olika sjukhusen.  

- Implementering av studentmallen i Canvas diskuterades i temat, där de stött 
på svårigheter. Lyfts att det är upp till oss studentrepresentanter att nu vara 
lyhörda för att se till att studentmallen efterföljs i de olika temana, och att 
resurser finns för hjälp hos Love Strandberg och Ib Green-Petersen.  
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TK4 - Jonathan Halvardson, Naima Kilhamn 
- Sluttentamen i kirurgi på höstterminer har senaste åren haft mycket kort 

inläsningstid pga sen kursstart. Efter att studenter i kursen och 
studentrepresentanter lyft frågan under HT18 framlade kursledningen förslag 
att flytta den skriftliga delen av tentan till tidigt i januari. 
Studentrepresentanter i samarbete med LS styrelse skickade ut enkät till 
studenter i T6, T8 och T10 (som hade berörts/kommer att beröras i frågan). I 
samtliga tre grupper ville en majoritet ha kvar tentamen innan jul vilket då 
kursledningen beslutade göra HT19.  

- Kirurgiskt riktad anatomiworkshop “Från dissektion till diagnos” som drivits 
från studenthåll blir ordinarie kursmoment under HT19.  

 
TK5 - ur skriftlig rapport   

- Temaordförande Marie Dahlin lämnar post då hon nyligen tillträtt som 
Programdirektor (PD).  

- Fortsatt arbete med implementering av MiniCEX i kursen.  
 
TK6 - Jonathan Halvardson 

- Vid digital dugga där resultat gavs direkt hade kurs på ett av lärosätena vid 
avslutad examination blivit ombedda att sitta kvar i salen om man ej blivit 
godkänd, vilket väldigt uppenbart röjde anonymiteten. Uppmärksammats i 
temat och skall ej hända igen.   
 

TK7 - Love Strandberg  
Temat hade möte 2 april, då nya studentrepresentanter ej ännu var aktiva.  
 
 
Nästa möte 
 
Onsdagen 22 maj 17.30-19.30 
Sommaravslutning! 
 
 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Adele Kastensson avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 
 
 
--------------------------------------- 
Naima Kilhamn, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, mötesordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Ib Green-Petersen, justerare Isabela Möller, justerare
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