
   

  Protokoll 
STYRELSEMÖTE  

 

Datum : Torsdag 12 Sept. 2019 

Tid: Kl 17.00-20.00 

Plats : Hus 75, campus Solna  

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Adele Kastensson 
Nicole Laszlo 
William Lindström 
Hannah van Bunningen 
Alexander Johansen 
Capucine Delorme 
Kimia Dianat 
Love Strandberg 
Naima Kilhamn 

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Adele Kastensson öppnade mötet kl. 17.08. 

 
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. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att välja Naima Kilhamn till mötessekreterare. 
 

F5 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade: 
att välja William Lindström och Alexander Johansen till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Inga anmälda förhinder.  
 
F7 Adjungeringar 

Inga adjungerade. 
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F8 Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade: 
att fastställa dagordningen med tillägg av punkten:  

V1 Val av valberedning till MF:s styrelse  
 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
att lägga protokoll från styrelsemöte 2019-05-28 till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 

V1 Val av valberedning till MF:s styrelse  
Styrelsen beslutade: 
att välja Alexander Johansen till valberedning till MF:s styrelse.  

 
Diskussionsärenden 
 

D1 AMEE  
Föredragande: Adele  

 
Adele, William, Nicole, Alexander, Kimia, Hannah och Naima var i Wien på AMEE. 
Många programpunkter fokuserade kring pedagogiska teorier och ämnen som är 
svåra att direkt applicera på vårt arbete. Följande punkter kan dock lyftas:  
 

- EPA. Diskussion om att dessa är relativt sett väldigt nytt system som okritiskt 
håller på att implementeras på bred front. Likt alla nya system behöver de 
valideras och utvärderas innan de kan anses vara “sanning”. Även att 
EPA-språket är objektivt, men bedömningen fortsatt blir subjektiv.  

- IPL. Inspiration kring hur IPL-arbete bedrivs på andra universitet och hur 
institutioner kan involveras på bästa sätt. 

- Student in difficulty/”Remediation”. På andra universitet väl utformade 
strukturerade program för de studenter som ej klarar kurser och får gå om en 
termin/ett år.  

- “Patients as educators”. Återkommande tema under konferensen, med flera 
talare från olika patientorganisationer. Med VFU tidigt på utbildningen och ett 
flertal strukturerade patientmöten ligger KI naturligt långt fram i jämförelse 
med många andra universitet.  
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- Läkarutbildningen i en digital era. Med implementering av nya tekniska 
verktyg inom vården behöver det säkerställas att ett ökat fokus läggs på de 
områden där datorer/AI-system inte fyller en naturlig roll - ledarskap, 
kommunikation osv.  

- Många inspirerande utställare; bl.a. VisibleDX, Oxford VR-simulering.  
 
Rapport från AMEE förbereds till kommande sektionsmöte. 
Rapport skall även hållas för PN någon gång under hösten.  
 

D2 Sjukhusvalet  
Föredragande: Adele  

 
Programmet intresserade av att samarbeta kring information om sjukhusval för 
T3:or. Beslut att föreslå att vi i höst koordinerar till samma tillfälle, där Karin S 
(studievägledare) inleder med mer praktisk information och LS därefter har mer info 
om VFU. Datum för valet finns ej att tillgå, Adele kontaktar Karin.  
Capucine, Hannah, Kimia och Love samordnar lärdomar från tidigare tillfälle.  
 
 

D3 Agenda sektionsmöte  
Föredragande: Adele  

 
- Information: Rapport från arbetsgrupp 6-åriga LP 
- Information: Höstens studrep-utlysning  
- Information: AMEE-rapport 
- Information: Transperens och kommunikation återkoppling  
- Diskussion: Lärandemålsprojektet. Bikupediskussioner + google docs.  
- Muntlig Rapport från tk/ag/k - de som har haft möte.  

 
 

D4 Projekt lärandemål  
Föredragande: Adele  

 
LS i uppdrag från PN att utreda formulering av lärandemål utifrån studenters 
perspektiv och presentera förslag på mall på sista PN-mötet för året.  
Arbetsgång tänkt som intressegrupp (Adele, William, Love och Alexander), som 
utformar enkät för insamling av opinion. Efter sammanställning av enkätsvar blir 
nästa steg att ta fram ett förslag på mall som får gå på remiss till sektionen genom 
presentation och diskussion på sektionsmöte.  
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D5 KI Olympics 
Föredragande: Hannah 

 
Idrottsevent 5 oktober på campus. KI Health Promotion huvudansvariga och ett 
flertal andra sektioner inblandade. LS står med på affischer och stöttar formellt men 
inget krav på närvaro under dagen. Hannah agerar LS-representant och stöd för 
IdrU under planeringsmöten.  
 
 

D7 Skidresan 
Föredragande: Adele 

 
För att förhindra föregående års prekära situation kring studenters deltagande på 
skidresan skall nu IdrU och LS samordna kring info-mail. Detta planeras gå ut till alla 
temaordföranden med uppmaning att vidarebefordra till respektive kursansvarig (på 
sjukhusen), helst innan 3:e oktober då biljetter till resan släpps. Info till 
studentrepresentanter på Slack.  
 
 

D8 Hemsidan 
Föredragande: Love 

 
Hannah, Kimia, Love, Adele och Naima intresserade av att delta i arbete på 
fokus-möte kring hemsidan. Love fixar doodle.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsärenden 
 

Inga beslutsärenden 
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Rapporter  
 

R1 Rapport från PN 
Föredragande: Adele  

 
Genomgång av agenda inför PN 18 september: 

- Presentation av “PU-rapport” av Mini Ruiz. Ingen bilaga, oklart vad det gäller.  
- Uppföljning av skrivelser om Gyn-VFU på NKS. Efter att LS återigen under 

våren lyfte problemen med NKS Gyn-VFU skrev Tema 6 en skrivelse till PN, 
som dessvärre blev missvisande. Studenter formulerade därför ett svar för 
klargörande. I juni lyftes frågan i Utbildningsrådet, i augusti har möte hållits 
med dekaner på institutionsnivå. Akutisering av långtgående problematik 
men ännu saknas konkreta förslag på förbättring för den kurs som kommer i 
höst.   

- Förlänga Claes Hultlings uppdrag som ordförande för PIL-kommittéen.  
- Riktlinjer kring studenter tillgång till tidigare tentor. Studenter ska få ut 

tidigare tentamina om de ber om dem, planer att formulera policy om detta. 
Fortsatt ej krav på att lämna ut svarsalternativ/facit.  

- Resultat från examensenkät VT19. Från studenter i examenskursen förstått 
att hanteringen av IST var undermålig från kursens sida. Ett mycket stort 
antal studenter blev underkända på OSCE, och fick därefter sparsam 
information för att till slut få veta att restuppgiften av ekonomiska skäl är i 
form av en skriftlig inlämning. Av stor vikt att studentrepresentanter i PN lyfter 
detta.  

- Information kring förslag om nationell frågebank (drivs av Uppsala).  
 
 
 
 
Informationsrunda  
 

I1 Stående punkter 
I1a Action Points från förra styrelsemötet  
Föredragande: Naima   

 
Kort informell “incheckning” av styrelseledamöter.  
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I1b Ekonomi 
Föredragande: Love 

 
Avstämning med Skattmästare MF och har god överblick av ekonomin i LS 
(inklusive LÄSK, Kollot och Med-SM). I LS egna budget är läget bra. Blev beviljade 
Rosanders fond, och fått bekräftat att ev. överskott från betalning av flygresor kan 
användas till sektionsarbete. Love framlägger på nästa styrelsemöte plan för 
höstens utgifter.  
 

I1c OMSiS 
Föredragande: Nicole 

 
OMSiS Örebro 5-6 oktober, i anslutning till NatGu (Nationellt 
Grundutbildningsmöte). Nicole och Soran åker på NatGu. Nicole och 
Alexander/Kimia på OMSiS.  
 
OMSiS-fråga:   

- Hur ser akutplaceringar/akutmedicin-placering ut på andra lärosäten? Är 
konceptet med närakuter infört någon annanstans?  

Möjligt att skicka en till fråga, deadline 23 sept.  
 
OMSiS-årsmöte i Lund hålls 23-24 november.  
 

I1d Närvaro studentrepresentanter 
Föredragande: William 

 
- Datum för höstens utlysning:  

Utlysning 10 oktober  
Beslut/inval under styrelsemöte 31 oktober  
Utbildningskväll under första veckan november  

 
- Bilder på studentrepresentanter: 

Foto på kräftskiva 13 september 
Foto på utbildningskväll  
De som missar får skicka in!  
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I1e Kommunikation 
Föredragande: Alexander  

 
- Schema för fördelning av Facebookansvar kommer.  
- Kommande planer  

- Återuppta stetoskop-spons-projekt. 
 

- Apropå att en del mail faller mellan stolarna. Adele har fortsatt huvudansvar, 
så resterande av styrelsen får se till att markera som oläst om/när ett mail 
blivit läst så ingenting missas!  
 
 
I2 Styrelseutveckling  

Föredragande: Adele  
 
Diskussion om förfarande, planeras till nästkommande styrelsemöte.  
 
 

I3 Rapport från kick-off  
Föredragande: Adele  

 
Kick-off i Wien efter AMEE:  

- Planering av hösten  
- Infopub 
- Kräftskiva  

- Transperens/kommunikation 
- Ny grupp på FB som “LS diskussionsforum” med syfte att samla 

studreppar och andra studenter för opinion-insamling. Ej säkert att det 
kommer få det genomslag som önskas, men efter röstning (8 för, 1 
emot) beslut att ge det ett försök. Alexander och Adele startar och 
modererar gruppen. 

- Rapport från tk/ag/k: 
- Skriftlig rapport som samlas i google docs i läsformat på 

hemsidan (där äldre rapporter sparas kronologiskt).  
- Återinföra muntlig rapport på sektionsmötena. De som haft 

möte sedan sist rapporterar på 2 minuter (timer!).  
- Ökad synlighet av studreppar m.h.a. bilder på hemsidan.  

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



   

 
 
I4 Infotillfälle T1 och T2 

Föredragande: Hannah 
 
Synkad presentation T1/T2 med mingel efter (doodle om datum kommer). Utdelning 
tygpåsar. Hög prioritet att försöka ha kaffe att bjuda på, trots hög kostnad.  
 
 
 

I5 Kräftis på Solvik 
Föredragande: Naima, Hannah 

 
Kräftskiva för studentrepresentanter på Solvik 13 september.  
Genomgång av praktiska detaljer kring mat, handling och lekar/underhållning. 
27 pers anmälda, varav ca 12 som övernattar.  
  
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
 
Sektionsmöte torsdag 19 sept kl. 17.30, Widerströmska.  
Styrelsemöte tisdag 24 sept kl. 17.00, Hus75.  
 

N2 Val fikaansvarig  
 
Sektionsmöte 19 sept - Love. 
Doodle kommer för resterande (Adele)  
 
Mötets avslutas 

Ordförande Adele Kastensson avslutade mötet kl. 20.05.  
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Vid protokollet 

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

 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
Adele Kastensson, ordförande 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
William Lindström, justeringsperson          Alexander Johansen, justeringsperson

 

 

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


