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Verksamhetsplan för Läkarsektionen (LS) 2016
Läkarsektionen representerar alla läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) via ca 60
studentrepresentanter som sitter i kollegier, kommittéer och arbetsgrupper som finns inom
läkarprogrammet. Vår verksamhet är starkt beroende av det gedigna ideella engagemanget från våra
studentrepresentanter med målet att tillsammans med administratörer, lärare och programledning
vidareutveckla och förbättra läkarprogrammet. Genom att föra fram studenternas perspektiv på frågor
som diskuteras och beslut som fattas, bidrar LS till det kvalitetsförbättrande arbetet på
läkarprogrammet och kan återkoppla de viktiga besluten och förändringarna tillbaka till
läkarstudenterna, så att alla får möjlighet att påverka sin utbildning.
LS övergripande plan för verksamhetsåret 2016 är att ständigt arbeta för att utveckla och förbättra
läkarutbildningen på KI. Arbetet syftar till att driva studentinflytandet inom läkarprogrammet framåt
och bevaka att utbildningen håller den bästa möjliga kvalitén. Sektionens arbete kommer att styras
mycket av vilka frågor som blir aktuella på läkarprogrammet och under året kommer arbetet att
justeras därefter. Förutom det utbildningsbevakande arbetet vill sektionen arbeta på sin
organisationsstruktur, samt med fler studiesociala aktiviteter, marknadsföring, sponsring, rekrytering
och kommunikation till våra medlemmar.
Sammanfattningsvis hoppas LS på ett framgångsrikt och spännande år som bidrar till en utveckling av
vår organisation och utbildning.
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Prioriterade områden inom utbildningsbevakning
Arbetsgrupp kurswebbar
En återkommande fråga på sektionsmöten har varit utformningen av programmets kurswebbar på
PingPong. För att bättre bevaka frågan och leda ett kvalitetsförbättrande arbete vad gäller
kurswebbarna startades förra året en särskild arbetsgrupp inom LS bestående av fem läkarstudenter.
Målet med arbetsgruppen är dels att se till att alla kurssidor följer en gemensam mall för att underlätta
användarvänligheten, samt att bidra till de större strategiska frågorna vad gäller IT-lösningar generellt
på KI. I detta arbete har kontakt tagits med Centrum för lärande och kunskap (CLK) på KI. I år
planeras utskick av en enkät till samtliga läkarstudenter på KI om utformningen och innehåll av
kurswebbar.
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God introduktion för nya studenter
Att nya läkarstudenterna ska få en god introduktion till sitt program och lärosäte är en viktig fråga för
LS. Sektionen tror starkt att en god introduktion bidrar till ökat välmående och bättre studieresultat
framgent i utbildningen. Efter presentation av en rapport från Styrelsen för utbildning gällande
introduktionsinternaten på KI och flertalet förbättringsområden med dessa, har frågan om
kolloverksamheten aktualiserats inom LS.
I år vill sektionen fortsätta att proaktivt arbeta med denna fråga, dels via representanter i relevanta
arbetsgrupper på KI, dels via fortsatt god kontakt med läkarprogrammets kollostyrelse och andra
kolloansvariga inom andra program.
Pedagogiskt pris
För att synliggöra och premiera goda pedagogiska insatser på läkarprogrammet har LS arbetat fram ett
förslag på stadgar till ett pedagogiskt pris (Hippocampus) där läkarstudenter ska kunna nominera
lärare och handledare både från de prekliniska och kliniska terminerna. Förslaget har presenterats för
programrådet och arbetet med implementeringen av priset kommer att fortsätta under året.
Framtidens läkarutbildning på NKS
LS kommer att fortsätta representera läkarstudenter vid informationsmöten, och samtliga tillfällen där
det ges möjlighet till studentinput. Att de kliniska placeringarna inom ramen av läkarutbildningen kan
vara av fortsatt god kvalitet under flytten till det nya sjukhuset är en prioriterad och viktig fråga för
sektionen.
Examinationer
En aktuell fråga på läkarprogrammet är examinationer, deras utformning och framtid inom
utbildningen. Sektionen ska fortsätta bevaka frågan, och kommer att ha ett aktivt samarbete med Dr
Agneta Månson-Broberg som är ansvarig för en arbetsgrupp inom läkarprogrammet som fokuserar på
på examinationer.
Utvärderingar och kvalitetsarbete
En inledande kontakt har upprättats med utvärderingsenheten på KI med syfte att framöver kunna
bidra i större utsträckning till att förbättra läkarprogrammets kvalitetsarbete. Viktiga frågor ska
fortsätta att bevakas genom representation i CLK:s styrgrupp och programnämnden samt med
programmets arbetsgrupp för utvärdering.
Verksamhetsförlagd/verksamhetsintegrerad lärande (VFU/VIL)
Att den verksamhetsförlagda, kliniska utbildning håller en god kvalitet, med relevanta lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer är av högsta intresse för alla läkarstudenter och särskilt
sektionen. LS ska fortsätta arbeta för bättre feedback på VFU samt krav på handledarutbildning.
Frågor om VFU kommer att bevakas i arbetsgruppen för VFU som leds av Dr Wilhelmina Ekström
Professionalism
Studentrepresentation
LS har som mål att fortsätta vara väl representerade i alla viktiga nämnder, råd, arbetsgrupper,
kollegier och kommittéer som verkar på läkarprogrammet. Löpande under året kommer flertalet nya
studentrepresentanterna att väljas in i dessa grupper. För att bidra med inspiration och
kompetensutveckling planerar LS att genomföra en utbildningsdag för studentrepresentanter.
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Ekonomi
LS vill under året etablera kontakt med en fast sponsor för ett långsiktigt samarbete. Med en ökad
storlek och fler engagerade i organisationen är målet att öka de ekonomiska tillgångarna, för att kunna
erbjuda fler events för våra medlemmar och satsa på fler projekt.
Organisationsstruktur
Med ett ökat antal engagerade läkarstudenter och medlemmar, tillkommer högre krav på en effektiv
och välfungerade organisationsstruktur. Under året planerar således LS se över sin
organisationsstruktur för att identifiera områden där förbättring kan ske, exempelvis fler
arbetsgrupper eller kortare möten.
Samarbeten
LS vill under året stärka relationen med andra sektioner på MF, med målet att ha ett utbyte av
erfarenheter inom utbildningsbevakning och samarbete kring olika typer av events.
Utanför MF kommer sektionen arbeta för bättre kontakt med Sveriges läkarförbund student och
Svenska Läkarsällskapet. Sektionen kommer att fortsätta samverka med de andra motsvarigheterna
till LS på andra studieorter i Sverige, men vill även initiera liknande kontakt med internationella
lärosäten.
Information och kommunikation
Ett stort arbete för sektionen kommer att vara att ständigt kommunicera med våra medlemmar och
marknadsföra vår organisation. LS kommer fortsätta att använda sina kanaler på sociala medier samt
mejl. Sektionen kommer också att fortsätta delta i infopuben på MF.
Informationsevents
LS planerar genomföra informationsevents för olika terminer i syfte att berätta för läkarstudenter om
verksamheten och de aktuella frågorna samt att värva nya engagerade medlemmar och
studentrepresentanter.
Möten
Sektionsmöten
LS kommer att fortsätta att med jämna mellanrum kalla samtliga läkarstudenter på KI till öppna
sektionsmöten. Målet är att ha ett sektionsmöte per månad.
Styrelsemöten
Styrelsen kommer att sammanträda vid flertalet tillfällen under året och genomföra ett kontinuerligt
utbildningsbevakande och utvecklingsdrivande arbete. Samtliga ledamöter kommer att ansvara för
specifika områden, och kommer att med jämna intervall rapportera om det fortlöpande arbetet med
dessa.
Ordföranderåd
LS presidium kommer att delta vid samtliga ordföranderåd.
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FUM
LS kommer att fortsätta ha en FUM-representant och via denne informeras om MF:s verksamhet.
OMSiS
Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige kommer att äga rum fyra gånger i år och LS
planerar att vara representerade med minst två styrelserepresentanter vid samtliga tillfällen.
Nationella grundutbildningsmötet
Det årliga nationella grundutbildningsmötet för läkarprogrammet kommer att äga rum i Göteborg
under hösten, och LS planerar att där vara representerade.
AMEE
Den årliga AMEE-konferensen kommer att äga rum i Barcelona i slutet på augusti. LS har erhållit ett
bidrag på 20000 kr från Rosanders fond till detta ändamål, och ämnar att skicka flertalet
representanter till detta lärorika möte.
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