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1. Sammanfattning – Sektionens verksamhet 2015
Läkarsektionens övergripande plan för verksamhetsåret 2015 är att ständigt fortsätta att arbeta för att utveckla
och förbättra läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Vårt arbete ska syfta till att driva studentinflytandet
inom läkarprogrammet framåt och bevaka att utbildningen håller den bästa möjliga kvalitén. Vårt främsta mål är
att kontinuerligt bevaka vad som händer på läkarprogrammet och att i dessa viktiga frågor föra läkarstudenternas
talan. Sektionens arbete kommer således styras mycket av vilka frågor som blir aktuella på läkarprogrammet och
verksamhetsplanen kan komma att justeras därefter. Följande punkter som presenteras är frågor som sektionen
har identifierat som angelägna för det kommande verksamhetsåret.

2. Framtidens läkarutbildning på NKS
Den framtida verksamheten och i synnerhet läkarutbildning vid NKS är en mycket viktig fråga för Läkarsektionen.
Vi ser det enorma byggprojektet som en fantastisk möjlighet att från grunden integrera sjukvård och lärande.
Därför är det viktigt att sektionen är aktiv i processen att säkerställa högkvalitativ utbildning vid det
högspecialiserade NKS genom att vara representerade inom alla relevanta arbetsgrupper för utbildning på NKS.
Det finns planer på bildandet av en ”task-force” med fokus på utbildning och pedagogik på NKS under ledning av
dekanus för utbildning Annika Östman Wernerson, som ska identifiera verksamhetsområden som behöver hjälp
och samordning inför flytten. Läkarsektionen planerar vara representerad i denna grupp.

3. Examinationer
Examinationer och tentamina är ständigt en aktuell fråga. Läkarsektionen har som mål att arbeta för att samtliga
tentamina ska hålla en god kvalitet och att det ska finnas rättningsmallar att tillgå i största möjliga mån. Vi ser
även positivt på utvecklingen av nya examinationsformer såsom MCQ eller digitala lösningar.

4. Klinisk handledning
Utvärderingar från MSF har visat att nivån på den kliniska handledningen sjunker. Läkarsektionen ska sträva
efter att öka denna nivå genom att verka för införandet av obligatorisk handledarutbildning. En ny
examinationsgrupp ska skapas inom ramen av Programnämnden. LS ämnar vara representerade där.

5. LINK
Läkarsektionen har på uppdrag av LINK fått i uppgift att under vårtermin 2015 revidera prioriteringssystemet för
utbytesstudier på läkarprogrammet vad gäller meritfördelningen. För att lösa den uppgiften ska det tillsättas en
särskild arbetsgrupp med fokus på meritlistan. LS vill att detta arbete ska genomlysas av transparens och strävar
efter input från läkarstudenter och kåraktiva.

6. God introduktion för nya studenter på läkarprogrammet
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Läkarprogrammet inledning består i dagsläget av ett introduktionsinternat (”kollo”) och kursen ”Upptakten till
läkaryrket”. Målet är att studenterna ska känna sig nöjda med dessa moment dels medan de genomförs och dels
efter avslutad termin och mäts i enkätsvar. KI håller för närvarande på att göra om kolloverksamheten och LS har
som mål att tillsammans med kollostyrelsen se till att denna verksamhet blir så bra som möjligt.

7. Studentrepresentation
Läkarsektionen är ständigt i behov av fler studentrepresentanter, både för att täcka lediga poster och för att öka
legitimiteten med vårt arbete i och med fler studenter som är engagerade. 2014-års styrelse har uppdaterat det
redan framtagna dokumentet ”Guide till att vara studentrepresentant”. Målet under 2015 blir att implementera
detta dokument och göra det allmänt känt för våra representanter. Vi tror att detta dokument kan öka kvaliteten
på studentrepresentationen. Dokumentet ska finnas lättillgängligt via vår hemsida samt ska distribueras på
mötena.

8. Intern kommunikation
Intern kommunikation syftar på kommunikationen inom sektionen samt med övriga MF. Då MF centralt kallar
till olika organ kommer LS att delta.
Inom sektionen ska läkarsektionsmöten hållas minst en gång per månad under terminstid. Där kommer rapporter
från kommittéer och kollegier att redovisas, styrelsearbete presenteras och eventuella nya studentrepresentanter
att väljas. Alla läkarstudenter inskrivna vid KI är välkomna på mötena och kommer att kallas till dem via mejl
samt sociala medier. Styrelsemöten bör också hållas minst en gång varje månad, gärna innan varje
läkarsektionsmöte samt inför terminsstart.
Mål

Åtgärd

Leda utbildningsbevakningen och det
utbildningspolitiska arbetet.

Delta i utbildningsrådet

God representation inom MF.

En representant och suppleant i FUM som deltar i
möten.
God kontakt med LS styrelsekontakt och resten av
MF:s styrelse.

God kontakt med våra underorgan.

Stående inbjudan till våra och deras aktiviteter.

Ha god samordning mellan våra och
underorganens mål.

Informera underorganen om våra mål och stadgar.

9. Extern kommunikation
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Extern kommunikation syftar i huvudsak på kommunikationen med läkarstudenterna på KI. I andra syftas även
kommunikation med andra läkarstudentföreningar i Stockholm såsom MSF och Läkarsällskapets
Kandidatförening.
Läktarsektionen ska bli bättre på att förmedla det viktiga arbetet som görs med utbildningsbevakningen till alla
läkarstudenter på KI. Det är viktigt att LS är en öppen och välkommande organisation. Vi vill inspirera fler till att
tycka till om och vara med och påverka sin utbildning. Detta ska göras med hjälp av fler informationstillfällen
samt bättre marknadsföring via sociala medier.
Mål

Åtgärd

Informera T1 om vårt arbete

Delta i uppropet dag 1
Delta i kursrådsinformation
Delta i informationspuben
Delta i MFs välkomstdag

Informera T2

Hålla i T2 information

Informera T1-T4

Hålla en riktad informationskväll eller lunchföreläsning
dit T1-T4 särskilt inbjudes.

Fler deltagare på våra möten

Skicka ut kallelser i god tid.
Variera mötestider.

Bättre marknadsföring

Större närvaro på sociala medier

Hålla ett gemensamt möte med övriga organ för
läkarstudenter i Stockholm

Planera in ett möte och ta kontakt med MSF.

10. OMSiS
Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige (OMSiS) träffas fyra gånger per år och Läkarsektionen
arbetar för att alltid delta med minst en (men gärna två) representant(er).
Mål

Åtgärd

Delta i OMSiS samt anordna OMSiS i
Stockholm i maj

Informera och rekrytera studentrepresentanter i god
tid.

11. NatGU
Nationella grundutbildningsmötet kommer att hållas HT 2015 i Linköping och då ska representanter från
Läkarsektionen delta.
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12. AMEE
Den årliga konferensen om medicinsk utbildning, AMEE, kommer att 2015 hållas i Glasgow och då ska
läkarsektionen vara representerade. Finansiella medel att bekosta denna resa har redan erhållits.
Mål

Åtgärd

Kostnadsfritt deltagande för alla i
Läkarsektionens styrelse som önskar delta

Ansöka om pengar från Rosanders fond.

Delta i den pedagogiska utvecklingen.

Presentera projekt.

Finansiering av AMEE 2016

Ansöka om pengar hos Rosanders fond,
Programnämnden, och eventuellt andra instanser.

Ansöka om pengar från PN.

13. Styrelsen 2015
Styrelsen 2015 ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en ledamot med ekonomiansvar, en
ledamot med Programnämndsansvar samt upp till fyra övriga ledamöter som fördelar resterande ansvarsområden
enligt reglementet. Uppdrag som fördelas mellan styrelseledamöter är ekonomiansvar, informationsansvar samt
OMSiS-ansvar. Styrelsen kan även själva dela ut andra uppdrag emellan sig.
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