
 

Protokoll 
SEKTIONSMÖTE  

 

Datum : Onsdag 22 Maj 2019 

Tid : 17.30-19.30 

Plats : Karolina, Widerströmska huset  

 

Närvarande 

Alexander Johansen 
Jonathan Halvardson 
Arvid Camderman 
Capucine Delorme 
David Söderberg 
Helene Bergman 
Soran R. Bozorg 
Emelie Fredengren 
Naramsin Bahnaneh 
Paula Johansson 
Olivia Jeppsson 
Hanna Rehnström 
Teodora Gardovic 
Gonzalo Aguayo 
Ganna Vaschchuk  

Timo Oosterveld 
Karolina Hanthe  
Malin Granbom Koski 
Frida Rocksten 
Isabela Möller 
Louisa Azizi 
Robert Lilford 
Ib Green-Petersen 
Carl Johan Eriksson 
Hannah van Bunningen 
Kimia Dianat 
Love Strandberg 
William Lindström 
Adele Kastensson 
Naima Kilhamn 

 

 

Formalia 

 
F1 Mötets öppnande 

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

Mötet beslutade: 
att anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Mötet beslutade: 
att välja Adele Kastensson till mötesordförande. 
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F3 Val av justeringsperson  
Mötet beslutade: 
att välja Emelie Fredengren och Louisa Azizi till justerare. 

 
F4 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutade: 
att fastställa dagordningen. 

 
F5 Föregående protokoll 

Mötet beslutade: 
att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 
 
Informationsärenden  
 

I1 Programdirektor Marie Dahlin 
Föredragande: Marie Dahlin 
 
Marie Dahlin har efterträtt Riita Möller som programdirektor för läkarprogrammet 
sedan 1 april 2019. Marie var tidigare temaordförande för tema 5 (klinisk medicin - 
inriktning neuro, sinne, psyke) dvs termin 9.  
 
Alla närvarande på mötet presenterar sig för Marie med namn, termin och post i 
sektionen. Marie redogör därefter för hur organisationen och ansvarsfördelningen 
mellan programmet, KI och SLL ser ut samt berättar om de insikter hon gjort sedan 
tillträdande på posten. Hon går därefter vidare med vilka tankar hon har för arbetet 
framöver och öppnar under detta för dialog. Följande punkter lyfts särskilt under 
mötet:  
 

- Förändringsprocesser har gått i högt tempo på programmet med snabba 
tidsramar för viktiga beslut. Marie har som ambition att slå ned på tempot i 
och arbeta för att beslutsprocessen i PN får mer tid för att göra beslut mer 
genomarbetade. PR ämnas fokusera på att fungera som ett beredande organ 
snarare än ett rent diskussionsforum.  

- Studiesociala frågor såsom psykisk ohälsa och stress bland läkarstudenter är 
en fråga som bör ges mer uppmärksamhet. Marie har själv skrivit sin 
avhandling inom ämnet och har både ett intresse och kunskap om detta. 
Planen framåt är i första hand att utvidga arbetet inom SSK för att även 
inkludera arbete med dessa frågor.  
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- PD innehar inget reellt ansvar i arbetet med det sexåriga läkarprogrammet, 
men Marie betonar vikten av att ta vara på det förbättringsarbete som pågår 
på programmet. Samordning med projekt- och styrgruppen bör ske för att 
förbereda och implementera redan planerade åtgärder i det nya programmet. 
Som exempel på fråga lyfts det gedigna arbetet som gjorts kring 
examinationer och den utbildningsinsats som skett bland lärare inom t.ex. 
SBA-frågor (Single Best Answer, en typ av multiple choice-fråga - sekr. anm.). 
I relation till detta lyfter även Marie att hon ser medägarskap av frågan mellan 
och inom alla berörda grupper som något mycket viktigt att arbeta för.  

- Som svar på frågan om vilket hon själv ser som sitt största mål under de 
kommande tre åren som PD lyfter Marie en önskan om att få en större 
samsyn inom programmet, samt en mer gedigen samarbetsmiljö där man 
hjälps åt mer. Med många personer med stort engagemang i programmet ser 
hon att det finns goda förutsättningar för detta, men som organisationen sett 
ut har det tidigare varit svårt. Marie nämner också att hon som förhållandevis 
nytillträdd lär sig nya saker dagligen och att ett mer konkret svar på frågan 
bättre kan formuleras längre fram i arbetet.  

 
 

I2 Grillning 24 maj 
Föredragande: Hannah van Bunningen 
 
På fredag 24 maj kommer LS tillsammans med IdrU och många andra sektioner 
anordna en grillkväll. På gräsmattan utanför Jöns Jacob kommer det att utöver mat 
finnas musik, volleyboll etc. Se facebook-event för mer information! 
 
 

I3 Involvering av studentrepresentanter i implementeringen av Canvas 
Föredragande: Love Strandberg 
 
Love Strandberg och Ib Green-Petersen arbetade på mandat av LS med att ta fram 
en studentmall för den nya lärplattformen Canvas. Tidigare i vår togs beslut i PN om 
att godkänna denna för implementering på bred front. De flesta kurser kommer att 
inför HT19 att övergå till Canvas och förväntas arbeta utifrån studentmallen. Ett stort 
arbete väntar således för kursadministratörerna gällande detta, två studenter har 
blivit tillsatta för att överföra allt filmaterial från Ping-Pong till Canvas mot arvode.  
Utvärdering av mallen kommer att ske vid årsskiftet, men ingen uppföljning eller 
utvärdering av kursernas innehåll och följsamhet till mallen är i nuläget planerad. Det 
har framkommit att PN saknar såväl befogenhet samt resurser för att gå in och följa 
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upp denna typ av beslut. Tanken är därför att försöka involvera hela Läkarsektionen 
att ta vid efter Love och Ibs grundarbete och fullfölja implementeringen av mallen för 
att försäkra att studenter får en bra digital miljö. Föreslås därmed att 
studentrepresentanter i temakollegier kommer att erbjudas en kort utbildning av 
Love/Ib i mallen under början av hösten. Därefter planeras studentrepresentanter 
ges tillgång i Canvas till de kurser som temakollegiet hanterar, och kan under den 
första perioden fungera som bollplank för kursadministratörerna. Tanken är inte att 
det skall vara ett omfattande arbete, utan endast att någon med kunskap om 
studentmallen med jämna mellanrum kikar in på kursens sidor och återkopplar ev. 
avsteg från denna till kursadministratörerna.  
 
Då detta varit ett arbete som i mångt och mycket drivits av studenter och förankring 
hos övriga grupper varit mycket varierande uppkommer fråga till Love och Ib hur vi 
som studentrepresentanter bör bemöta kommentarer och kritik till mallen. På detta 
svarar de att viss kritik absolut kan vara berättigad, vi får ta frågorna från fall till fall. 
Betonas dock att huvudargumentet till studentmallen var att ha en enhetlig mall över 
hela programmet, men då kurserna ser så olika ut är det svårt att ha skapa en mall 
där varje enskild lösning är optimal på alla kurser.  
Gällande de saker som ej alls tagits upp i mallen eller övriga funktioner ligger ansvar 
för dessa ej på LS bord, hänvisa till PN och Canvas-temakollegiet.  
 
Info till studentrepresentanter om att det finns en öppen Slack-kanal ang. 
kurswebbarna där man kan komma i kontakt med Love och Ib.  
 
 

I4 Resultat från extern granskning av PU-strimman 
Föredragande: Capucine Delorme 
 
Med bakgrund i ett ökat fokus på professionella kompetenser i det nya 
läkarprogrammet har en extern utvärdering av den nuvarande PU-strimman ledd av 
Stefan Lindgren utförts. Capucine har i egenskap av studentrepresentant insamlat 
åsikter via facebook och på sektionsmöte tidigare i år vilket vidarebefordrats till 
utredningen. Vidare har utredningen gått igenom kursplaner, examinationsmetoder- 
och innehåll, och genomfört ett antal intervjuer med lärare samt 
studentrepresentanter i PU-kommittéen. Från rapporten, där studenters åsikter i 
stor utsträckning tagits i beaktande, presenteras preliminära slutsatser och förslag 
till förändring kring ff.a. följande punkter:  
 

läkarsektionen 
medicinska föreningen 
nobels väg 10, campus solna 
box 250 
171 77 stockholm 

lakarsektionen@medicinskaforeningen.se 4 

mailto:lakarsektionen@medicinskaforeningen.se


 

- Strukturen med PU som strimma bedöms som problematisk. Föreslås istället 
en mer centraliserad förankring samt specificerade mål rörande PU i alla 
programkurser för att försäkra om integrering av PU i alla kurser på 
programmet.  

- Examination av professionella färdigheter sker nu företrädelsevis i form av 
summativa examinationer (som t.ex. tentamensfrågor), ej i så stor 
utsträckning gällande praktiska färdigheter. Föreslår benämning av 
“tentamen” som begrepp rörande rena kunskapsprov samt initiering av 
nationell frågebank för detta ändamål. Därtill krävs specificering av mer 
praktiska mål och därefter utformande av både lärtillfällen och examinationer 
för att säkerställa en adekvat examinering av dessa.  

- Syftet med mentorsprogrammet i nuvarande form är något oklart. Förslag 
framåt är att mentorn ej bör ha en utbildande roll, utan att träffarna i första 
hand skall vara diskussionsforum där fokus skall hållas på formativt stöd. 

- PU under de basvetenskapliga (prekliniska) terminerna lyfts som viktigt 
fokusområde för att aktivera de professionella kunskaperna tidigt i 
utvecklingen.  

- Möjligheten att följa och utvärdera progression av professionell kompetens 
genom hela programmet betonas. Detta föreslås genom en portfölj för 
studenternas dokumentation av professionell och vetenskaplig utveckling.  

 
Framkommer efter presentationen viss oro i sektionen kring att rapportens punkter 
kan uppfattas som lite diffusa, men betonas att syftet med utredningen ej var att 
komma med konkreta förändringsförslag, utan just en övergripande utredning av 
hur dagens PU förhåller sig i relation till de nya målen. Rapporten kommer nu att 
presenteras i PN, som därefter får avgöra hur och av vem det fortsatta arbetet inför 
konkreta förändringsförslag bör ske, om t.ex. en ny arbetsgrupp skall tillsättas. 
Oavsett vem som kommer att axla ansvaret för det kommande arbetet kommer 
fokus högst troligt i första hand ligga på att framarbeta en ny modell för PU i det nya 
läkarprogrammet. Det är dock i sektionens intresse att i takt med att detta 
förbättringsarbete fortgår kräva förbättring även av det aktuella PU på nuvarande 
läkarprogrammet.   
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I5 Rapport från OMSiS i Linköping 18-19 maj 
Föredragande: Capucine Delorme 
 
OMSiS är nationella mötet för studentrepresentativa organ på alla svenska 
medicinska lärosäten, träffas två ggr/termin. Inför varje möte skickar alla lärosäten in 
frågor som utgör huvudsakliga agendan. Nicole Laszlo närvarade för LS räkning på 
senaste mötet där bl.a. följande frågor togs upp:  

- Lund: Aktivt deltagande på seminarier 
Problem med lågt aktivt deltagande på seminarier trots utbildning enligt PBL 
(Problembaserat lärande) där stort ansvar ligger på studenten själv.  
Alla närvarande, inkl övriga med PBL, rapporterar liknande svårigheter. KI har 
sedan en tid tillbaka en mall för aktivt deltagande, som ej ännu är så väl 
implementerad. 

- Stockholm: Insamling av studentopinion  
I nuläget samlas opinion från KI-studenter på på sektionsmöten, via facebook 
och enkäter via ki-student-mail. De flesta andra lärosätena gör liknande, t.ex. 
Umeå har enkätfunktion via kårens hemsida som säkerställer 
identitet/anonymitet.  

- Göteborg: Inkluderande studiemiljö  
Hur diskuteras frågan kring särbehandling pga bl.a. kön och etnicitet på de 
olika orterna?  
Riktlinjer ej så väl utarbetade för detta på något lärosäte. I Stockholm har 
studentombud nyligen införts och arbetet är under uppstart. Linköping har en 
workshop med skådespelare där studenter utsätts för autentiska fall för att 
hantera diskrimineringsfall och härskartekniker.  

- Uppsala: Möjlighet med journalgranskningsstudier  
För en tid sedan kom nationellt propå om att studenter ej är tillåtna att 
använda journaluppgifter för studentarbeten. Framkommer att detta i realitet 
endast blivit problem i Uppsala och KI, där universiteten tagit hårt på propån.  

 
OMSiS har skrivit en artikel beskrivande sin organisation och arbetsgång, vars 
abstract blivit accepterat till AMEE (Europeisk konferens för medicinsk utbildning). 
 
Diskussionsärenden 
Inga diskussionsärenden på mötet.  
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Rapporter  
 

R1 Rapportrunda  
Föredragande: Studentrepresentanter  
 
Kommittée IDT/IST - Ingen representant närvarande, Adele rapporterar 

- Senaste rundan av IDT-frågor granskade.  
- Strul med terminens IST, T11-kursen sammanställt en lista med 

förbättringspunkter som gått till kommittén. Återkoppling om detta kommer 
framöver även till LS.  

 
Kommittée LINK - Timo Oosterveld, Soran R. Bozorg 

- Närvarat på LS styrelsemöte under våren gällande revidering av meritlistan. 
Varje höst sker översyn av meritlistan, kommittéen nyligen beslutat om att 
implementering av nya listan skall ske med ett års fördröjning.  

- “Internationell prägel” som egen meritkategori har varit på förslag att tas bort. 
Beslutats vara kvar som merit tills vidare, med tillägget att dessa meriter 
framledes behöver styrkas med intyg. Kommer troligen lyftas till diskussion 
återigen i höst.  

 
Kommittée PIL - Robert Lilford 

- Intervjuer har nyss genomförts, skall ha möte inom kort.   
- Mycket diskussion kring hur PIL skall se ut/om det skall finnas kvar i det nya 

läkarprogrammet. (På KU:s ansvar).  
 
Kommittée PU - Kimia Dianat 

- Självskattningsformulären modifierade med utökad förklaring ff.a. för 
prekliniska terminer.  

- Många nya moment och aktiviteter på temadagarna. 
- Kommittéen blivit intervjuade av Stefan Lindgren inom ramen för den externa 

utredningen av PU.  
 
Kommittée PV - Gonzalo Aguayo 

- Resultat av utvärdering av VC:s, något bättre betyg denna terminen jfrt förra. 
De med “känt” dåliga betyg får fortsatt låga omdömen. Tio VC:s bedöms 
som icke godkända, men svårt att avveckla samarbete med dessa då 
klassernas storlek endast ökar och platserna verkligen behövs. Från 
kommittéens håll försöker de i nuläget istället genomföra förbättringsarbete 
på plats på dessa VC:s.  
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Kommittée SSK - Ganna Vaschchuk (tillägg av Soran R. Bozorg, Adele Kastensson)  

- På överlämnandemöten mellan SSK och kursledningar kommer studenter 
som tas upp på mötena ej längre att anonymiseras, vilket innebär att 
studentrepresentanter ej längre kan närvara. Detta för att efterfölja nya 
riktlinjer från tidigare i år, som delvis grundat sig i tidigare erfarenheter när det 
ej uppmärksammats att en person gjort upprepade fel vid ett flertal 
överlämningar utan att det varit tydligt för de berörda att det rör samma 
person.  

- SSK har genomgått stora förändringar varje år senaste 5 åren. Just nu går 
framtidstankar kring att formulera modell för överlämning av studenter som 
behöver hjälp och extra stöd. Tanken på ännu längre sikt är att SSK skall 
utvidgas till att arbeta med studiesociala frågor på ett större plan, men 
ingenting är säkert gällande detta.  
 

Kommittée SVK - Isabela Möller, Helena Bergman 
- Nytt antagningssystem för SVK via antagning.se. Med det nya kan 

svårigheter uppstå i att få till så att alla får sitt första- eller andrahandsval, 
men kommer förhoppningsvis lösas genom en reservantagningsomgång.  

- Akutvårdskurser:  
- Information om att alla måste söka någon av de 4 st som erbjuds har 

ej gått ut till studenter.  
- Problematiskt att lärandemål kring akutvård av barn är inkluderade i 

alla kurser, men att “barn-kursen” endast ges på Solna i nuläget. De 
övriga sjukhusen kan således ej examinera dessa lärandemål.  

- Kurs i perinatologi fått hård kritik under lång tid.  
  
Arbetsgrupp (AG) för kursplaner - vakant  
 
AG för Examinationer - Arvid Camderman 

- Ej aktiv under terminen, inget att rapportera.  
 
AG för Genomströmning -  Adele Kastensson, Robert Lilford 

- Utvärderat studenters resultat utifrån Ladok-utrag. Nästa steg i arbetet enkät 
med frågor kring studiesocial miljö osv. som kommer att skickas till samtliga 
studenter på programmet som i höst ej har klarat DFM1- och 
DFM2-tentamen.  

- Forskningsabstract kring arbetet accepterat att presentera på AMEE.  
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AG för IPL - Gonzalo Aguayo 

- IPL-dagen genomfördes för första gången under VT19. Kritik ff.a. mot 
värderingsövning, där det uppfattades att KI försökte påtvinga studenter 
stereotyper. Då övningen varit mycket uppskattat på andra lärosäten nu på 
förslag om att införa föreläsningar innan övningen för att belysa 
diskriminering i sjukvården och ge bakgrund till övningen.  

 
AG för Kurswebbar (Canvas)- Ib Green-Petersen, Love Strandberg 

- Inget mer att rapportera.  
 
AG för Studentundervisning - Timo Oosterveld 

- Ny arbetsgrupp med Ellinor Kenne och Anna Bonevier, arbetet tänkt att vara 
färdigt innan september i år. Syfte främst att kartlägga vilket pedagogiskt 
stöd som studenter som skall undervisa andra studenter får i samband med 
uppdraget. Planen är att intervjua studenter som antingen är/har varit 
tutor/amanuens eller studenter som upplevt undervisning från en student, 
helst innan sommaren. Tag kontakt med Timo på Slack vid intresse!   

 
 
AG för PU:s mentorsprogram - Capucine Delorme 

- V.g. se Informationspunkt I4 från dagens möte för utförlig rapport.  
 
Sexåriga läkarprogrammet, projektgruppen - Capucine Delorme 

- Kartlagt ramarna för arbetet men ej kommit igång. Internat i juni där tanken är 
att mycket av arbetet skall göras. 

 
Sexåriga läkarprogrammet, styrgruppen - Ib Green-Petersen 

- Ej haft möte ännu.  
 

 
 

Nästa möte 
Höstens datum ej satta än.  
 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Adele Kastensson avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

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

 

 

Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, mötesordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Louisa Azizi, justerare Emelie Fredengren, justerare
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