
 

Guide till att vara studentrepresentant 
Välkommen som studentrepresentant inom Läkarsektionen (LS) på Karolinska Institutet 
(KI)! Studiebevakning utgör kärnan i vår verksamhet, och genom vårt arbete hoppas vi 
kunna bidra till en bättre läkarutbildning på KI. Nedan följer en guide till arbetet som 
studentrepresentant. Din insats är värdefull för både lärare och studenter, tack! 

Allmänt  

Kort om läkarprogrammets struktur 

Hela läkarutbildningen är uppdelad i 
temakollegier och kommittéer som 
sammanträder för att diskutera och besluta i 
frågor som rör respektive del av utbildningen. I 
varje temakollegium/kommitté tillsätter 
Läkarsektionens styrelse 
studentrepresentanter.  
 
De frågor som lyfts 
inom temakollegiet/kommittén kan sedan 
föras vidare till programrådet (PR) och 
slutligen till programnämnden (PN) som är 
läkarprogrammets högst beslutande organ.  
 

Vad innebär det att vara studentrepresentant? 

Som studentrepresentant är du en aktiv medlem av Läkarsektionen. Du sitter som 
representant för alla KI:s läkarstudenter i ett eller flera av de temakollegier och 
kommittéer som styr över programmets terminer eller strimmor.  

Ditt främsta uppdrag är att vara just representant. Ibland kanske du vet den allmänna 
åsikten direkt och ibland kan det krävas att du tar upp frågan på ett sektionsmöte för att 
få feedback och veta hur du ska förhålla dig till frågan. I vissa situationer kommer du 
som representant få agera bollplank då lärarna undrar över vad studenter tycker i olika 
frågor som berör utbildningen, till exempel schematekniska frågor, sociala frågor, 
förbättringsförslag och liknande. I vissa situationer kanske det krävs att du själv aktivt 
driver och lyfter fram studenternas synpunkter.  Det förväntas att du deltar aktivt i 
diskussioner på möten med ditt temakollegium/kommitté och återkopplar till sektionen 
och sektionsstyrelsen.  

 

 



 

Som studentrepresentant är det viktigt att vara lyhörd, strukturerad och representativ, 
samt att stå upp för alla studenters bästa. Det är även viktigt att ta del av relevant 
information genom sektionsmöten samt att aktivt söka studenters åsikter för att på 
bästa sätt vara en god representant för alla läkarstudenter. 

Sektionsstyrelsen finns tillgänglig för dig som studentrepresentant och kan ge råd när 
frågan inte kan vänta till nästkommande sektionsmöte. 

Vilka åsikter ska jag representera? 

Som studentrepresentant ska du försöka representera vad de flesta studenter tycker. 
Du ska inte i första hand presentera dina personliga åsikter. Däremot deltar du givetvis i 
diskussioner utifrån dig själv, dina erfarenheter och tankar. Beslut och omröstning inom 
temakollegiet/kommittén bör vara förankrad i sektionen för att säkerställa opinion. I fall 
du känner osäker på vad den allmänna studentopinionen kan vara, kan du alltid ta upp 
frågan för diskussion under sektionsmötet, alternativt kontakta sektionsstyrelsen för 
råd. 

Vad skiljer studentrepresentanter från kursrådsrepresentanter? 

Temakollegierna och kommittéerna skiljer sig från så kallade kursråd genom att de fyller 
mer av en övergripande och strategisk funktion. Främst fungerar kursrådet som ett 
forum att diskutera vad som är aktuellt på kursen just nu. Temakollegier och kommittéer 
diskuterar kurserna mer övergripande och långsiktigt. Tanken är dock att kursråd och 
temakollegier/kommittéer ska kommunicera och på så vis sammanföra både det 
kortsiktiga och långsiktiga perspektivet.  

Medlemskap i Medicinska Föreningen 

Läkarsektionen tillhör organisatoriskt Medicinska Föreningen, i likhet med övriga 
sektioner vid KI. Därför behöver du som är studentrepresentant vara medlem i 
Medicinska Föreningen. Bli medlem här: https://medicinskaforeningen.se/bli-medlem/  

Möten - vilka ska jag gå på? 

Kollegie-/kommittéspecifika möten  

Om 
Antalet möten varierar beroende på vilket temakollegium/kommitté du är representant i. 
I snitt håller temakollegiet/kommittén 2-3 möten per termin, varierande tider men oftast 
eftermiddagar ca 2 timmar. Övriga deltagare på mötet brukar vara de lärare och 
administratörer som är ansvariga för kollegiet/kommitténs kurser och moment. 

Kallelse 
Kallelsen till mötet skickas ut av den lärare som är ordförande för gruppen eller en 
administratör. Vi meddelar temakollegiet/kommitén om nya representanter, men se 
alltid själv till att du är uppskriven på maillistan! Ett tips är att man dessutom lägger upp 
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kallelsen i sin Slack-kanal och samordnar med de andra representanterna. 

Närvaro/ansvar 
Du ska naturligtvis eftersträva att närvara på alla möten, men se till att åtminstone en av 
er som sitter som studentrepresentant för temakollegiet/kommittén är närvarande på 
varje möte. Detta är väldigt viktigt för kvaliteten och kontinuiteten av studiebevakningen. 
Ifall du/ni absolut inte kan gå på ett möte måste ni ta kontakt med sektionsstyrelsen och 
meddela detta.  

Man har alltid rätt till frånvaro på obligatoriska moment för att gå på ett möte med 
temakollegiet/kommittén.  

Du kan vara tvungen att ta igen moment vid ett senare tillfälle, rådgör med din 
kursledning i god tid. 

Läkarsektionens sektionsmöten  

Om 
Dessa möten håller sektionsstyrelsen cirka 3-4 gånger per termin, alltid på kvällstid och 
tar ungefär 2 timmar. Till dessa möten är alla läkarstudenter på KI inbjudna. De som 
förväntas vara där är alla studentrepresentanter, styrelsen samt intresserade 
läkarstudenter.  

Kallelse 
Kallelsen skickas ut 1 vecka i förväg av Läkarsektionens ordförande.  

Närvaro/ansvar 
Inför mötet förväntas det att varje temakollegium/kommitté/arbetsgrupp inkommer med 
en kort rapport av pågående arbete och aktuella frågor. Rapporten avläggs digitalt, med 
information om och länk till rapportformuläret tillgängligt i Slack inför varje 
sektionsmöte. I rapporten anmäler du också om du vill diskutera en fråga från ditt 
temakollegium/kommitté och/eller samla in åsikter på sektionsmötet, så att detta kan 
föras in som en punkt på dagordningen. Det går inte att nog understryka vikten av 
deltagande då organisationen med studiebevakning bygger på god kommunikation 
mellan studentrepresentanter, temakollegium/kommitté och sektionen i stort. 

 
Vilka skyldigheter har jag? 
För att säkerställa att studentperspektivet alltid tas i hänsyn vid beslut i 
temakollegierna/kommittéerna är det viktigt att studenterna är representerade vid alla 
möten, samt att någon av representanterna återkopplar till övriga medlemmar via 
sektionsmöten och Slack (se nedan). Nedan följer studentrepresentantens skyldigheter. 

A1. Gå på kollegie-/kommittéspecifika möten 
Detta ska du göra i så stor utsträckning det går, men minst ⅔ av samtliga möten under 
de senaste 12 månaderna. Utöver det bör du inte missa mer än 2 möten i rad. 



 

Koordinera med de andra studenterna i ditt kollegium/kommitté så att minst en av er är 
där på varje möte.  

A2. Gå på Läkarsektionens sektionsmöten 
Även här gäller att du ska gå på så många som möjligt, men minst 4 av samtliga möten 
under en 12 månadersperiod. Likt kollegium-/kommittéemötena är det viktigt att 
koordinera med de andra studenterna i ditt temakollegium/kommitté och se till att minst 
en av er är på varje möte.  

B1. Skriva en kort sammanfattning 
Se till att det skrivs en kort sammanfattning i er kanal i Slack (se nedan) efter varje 
temakollegie-/kommittéspecifikt möte. Detta för att undvika att frågor faller mellan 
stolarna och glöms bort samt så att styrelsen kan hålla sig uppdaterad om vad som 
händer i temakollegiet/kommittén. Ibland skrivs en minnesanteckning eller protokoll från 
mötet som skickas ut senare. Detta kan med fördel också läggas upp i Slack. 

B2. Vara uppkopplad till Slack 
I Slack kan du kommunicera med studentrepresentanter i ditt temakollegium/kommitté, 
andra studentrepresentanter samt med sektionsstyrelsen. Det är också genom Slack du 
får reda på viktig information rörande möten och aktuella frågor, varför det är viktigt att 
hålla dig uppdaterad via appen. 

 
Skulle de A-klassificerade skyldigheterna inte uppfyllas kan positionen per 
automatik komma att utlysas på nytt. 

 
Merit för utbytesstudier 

Arbetet som studentrepresentant är meriterande för utbytesstudier på KI. För att erhålla 
meriten krävs att du har skött ditt arbete som studentrepresentant, det vill säga uppfyllt 
de A-klassificerade skyldigheterna ovan under minst 12 månader. 
 
I ansökan för utbytesstudier måste meriten intygas. Intyg erhålles via skriftlig förfrågan 
till sektionens ordförande.  

Läkarsektionens kommunikationsverktyg - Slack  

För att underlätta kommunikationen mellan oss studentrepresentanter har vi i 
sektionsstyrelsen upprättat en kanal via kommunikationsverktyget Slack. Slack går att 
ladda ner som app till iPhone och Android (detta rekommenderas). Du får en individuell 
inbjudan via mail. 

Denna guide är skriven för iPhone, för frågor vänd dig gärna till Slacks hemsida eller 
styrelsen!   



 

1. Få tillgång Slack finns både som en hemsida och som app för iPhone och 
Android. Vi rekommenderar att du laddar ned appen i telefonen så du kan få 
notiserna på en gång.  

2. Gå med Du har fått en individuell inbjudan via din mail. Tryck på “join” för att gå 
med. 

3. Skapa ett användarnamn Ditt användarnamn är det som alla i appen kommer 
att se. Det är alltså bra att välja ett användarnamn så att det är möjligt att 
identifiera dig. Användarnamnet får bara bestå av ett enda ord i gemener, 
förslagsvis “fornamnefternamn”.  

4. Gå med i en kanal Det finns kanaler för varje temakollegium/kommitté, men 
också för olika arbetsgrupper och liknande. Du kommer automatiskt vara 
medlem i kanalen “general”. Du måste nu manuellt gå med i rätt kanal för att 
hitta till ditt temakollegium/kommitté. Detta gör du genom att: 

a. trycka på fyrkanten upp i vänstra hörnet (alternativt swipe:a höger) 
b. trycka på plustecknet bredvid “channels” 
c. välja den kanalen du vill gå med i 
d. trycka på “Join Channel” 

5. Sätt på notiser   
a. tryck på de tre prickarna uppe i det högra hörnet 
b. tryck på “settings” 

i. gå in på “push notifications”. Se där till att ha markerat “Activity 
of any kind”. 

ii. gå in på “Do not disturb”. Slack snoozar automatiskt dina notiser 
under natten så se till att avbocka “scheduled”.  

c. gå tillbaka så du hamnar in i en kanal  
d. tryck på kanalens namn, uppe till vänster bredvid fyrkanten, så du får 

upp kanalens informationssida 
i. gå där in på “Notifications” och markera “All Activity”. 

 

Stort tack för ditt engagemang och lycka till.  

Du gör ett viktigt jobb för alla läkarstudenter på KI! 


