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1. Sammanfattning – Sektionens verksamhet 2014 
Under 2013 har universitetskanslerämbetet (UKÄ) utfört en granskning av läkarprogrammet vid Karolinska 
Institutet (KI) vilken kommer presenteras i början av 2014, och utvärderingens innehåll kommer påverka en stor 
del av arbetet under 2014. 

Verksamhetsårets särskilda fokusområden kommer att vara: 
- Uppföljning av UKÄ-utvärderingen 
- Uppföljning av omläggningen av kirurg- och projektarbetesterminerna 
- Förändrade feedbackmodeller under klinisk handledning 
- Ökad nyrekrytering 

2. UKÄ utvärderingen 
Beroende på hur KI presterar på utvärderingen kommer läkarsektionen att aktivt arbeta för att nödvändiga 
åtgärder vidtas för att säkra den framtida kvaliteten på utbildningen. Även vid ett gott resultat kommer sektionen 
att arbeta för att den pedagogiska utvecklingen ska fortsätta. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Ta tillvara feedbacken som 
kommer från UKÄ 

Sammanfatta ett åtgärdsprogram 
med utgångspunkten i UKÄ 

Antalet kriterier som KI har mycket 
hög kvalitet, hög kvalitet och 
bristande kvalitet i. 

Antalet åtgärder som 
läkarsektionen tar fram. 

Ha en färdig plan för hur 
läkarprogrammet 2020 ska se 
ut 

Skriva en sådan plan med 
utgångspunkten i Stefan Lindgrens 
utredning 

Finns planen nedskriven. 

3. Omläggningen av kirurg- och projektarbetesterminerna 
Under VT14 då terminerna läggs om kommer läkarsektionen arbeta för att bibehålla en mycket hög kvalitet på 
handledningen och på studenternas praktiska och teoretiska färdigheter. För att göra detta har vi satt upp följande 
mål och åtgärder. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Goda praktiska kunskaper Informera kursledningarna om de 
problem som kommer till vår 
kännedom från studenter. 

Jämföra resultaten på OSCE VT 
2013 med resultaten HT 2012. 

God handledning Presentera vårt nya 
utvärderingsformulär som en 
alternativ och enklare metod att ge 
feedback. 

Informera studentrepresentanterna 
på våra möten om vikten av god 

Formulär till studenterna i mitten 
av och i slutet av terminen med 
frågan vad de tycker om sin 
handledning. 
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handledning. 

Goda teoretiska färdigheter - Jämföra resultaten på den skriftliga 
och muntliga examinationen VT 
2014 med HT 2013. 

Studenterna ska vara nöjda 
med sina placeringar. 

Utvärdera placeringarna 
kontinuerligt. 

Samla in information löpande från 
studenter och 
studentrepresentanter. 

Inga studenter ska anse att de 
har meningslösa placeringar. 

Fråga studenterna om de med 
tanke på lärandemålen finner 
placeringarna de varit på givande 
och om de hjälpt till att uppnå 
målen för terminen. 

Svar på sådan fråga. 

4. Förändrade feedbackmodeller under klinisk handledning 
Läkarsektionens styrelse har under 2013 tagit fram en mall för att ge strukturerad feedback i kliniskt relevanta 
områden vilken bör testas under 2014, vilket vi tror är viktigt eftersom kvaliteten på den kliniska handledningen 
sjunkit enligt MSFs utvärdering. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Användande av formuläret på 
minst 4 kurser 

Informera i PN och i temakollegier 
om syftet med formuläret och 
feedbackmodeller idag. 

Kontroll med kursledning och 
temaledning hur feedback samlas 
in. 

Använda lärandemål under 
klinisk handledning 

PN och temakollegiernas uppgift. Samla in information om 
genomförda åtgärder. 

Varje klinik ska ha en 
utbildningsansvarig läkare, 
som studenterna känner till i 
förväg 

Informera studenter om målet. 

Informera PN om vårt önskemål att 
alltid ha en ansvarig läkare med 
relevant pedagogisk kompetens. 

Informera PN att vi anser att 
ansvarig läkare ska vara utsedd i 
god tid innan placeringen inleds. 

Samla in information löpande från 
studenter och 
studentrepresentanter. 

Scheman ska vara tillgängliga 
minst 3 veckor innan 
placering inleds 

Informera PN Fråga studenter och 
studentrepresentanter om målet 
uppfylls. 

5. Ökad nyrekrytering och bättre stöd till studentrepresentanter 
Läkarsektionen är i behov av fler studentrepresentanter, både för att det finns tomma kollegier och för att öka 
legitimiteten med vårt arbete. Därför ska vi delta i evenemang under 2014 där vårt arbete presenteras. 
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Mål Åtgärd Mätmetod 

Informera T1 om vårt arbete Delta i uppropet dag 1 

Delta i kursrådsinformation 

Delta i informationspubben 

Delta i MFs välkomstdag 

Deltagande i aktiviteter 

Informera T2 Hålla i T2 information Deltagande 

Informera T1-T4 Hålla en riktad informationskväll 
dit T1-T4 särskilt inbjudes. 

Deltagande, nya representanter och 
antalet evengamang. 

Fler deltagare på våra möten Skicka ut kallelser i god tid. 

Variera mötestider. 

Antalet deltagare. 

Göra „Guide till att vara 
studentrepresentant“ allmänt 
känd 

Ge en kopia av guiden till alla 
nyvalda studentrepresentanter. 

Göra guiden lättillgänglig via vår 
hemsida. 

Presentera den på våra möten. 

Antalet utdelade kopior. 

Om guiden är lätt att hitta på 
internet. 

6. Möten 
Läkarsektionsmöten ska hållas ungefär en gång per månad under terminstid. Där kommer rapporter från 
kommittéer och kollegier att redovisas och studentrepresentanter att väljas. Alla läkarstudenter inskrivna vid KI 
är välkomna på mötena. Styrelsemöten bör hållas innan varje läkarsektionsmöte samt inför terminsstart. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Hålla regelbundna 
läkarsektionsmöten. 

Kalla till möte en gång i månaden. Antalet möten som hållits under 
året. 

Hålla regelbundna 
styrelsemöten. 

Kalla till styrelsemöten ungefär en 
vecka innan läkarsektionsmötet. 

Antalet styrelsemöten under året. 

Hålla bloggen och andra 
informationskanaler 
uppdaterade. 

Uppdatera bloggen efter möten och 
hänvisa studenter till bloggen. 

Antalet sidvisningar och antalet nya 
artiklar. 

7. OMSiS 
Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige (OMSiS) träffas fyra gånger per år och läkarsektionen 
arbetar för att alltid delta med minst en representant. 

Mål Åtgärd Mätmetod 
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Delta i OMSiS Informera studentrepresentanter i 
god tid om OMSiS och att 
Läkarsektionen betalar deltagande. 

Rekrytera representanter som vill 
åka till övriga utbildningsorter. 

Antalet anmälda och antalet 
deltagande från läkarsektionen på 
OMSiS. 

8. Samarbeten 
Då MF kallar till olika organ deltar läkarsektionen. Läkarsektionen planeras fortsätta ställa sig utanför 
valnämndens arbete tills problemformuleringen med läkarstudenters deltagande i organ inom MF och KI 
förändrats. Samarbetet även med andra intressenter, som MSF och Kandidatföreningen ska också fortsätta att 
utvecklas. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Leda utbildningsbevakningen 
och det utbildningspolitiska 
arbetet. 

Delta i utbildningsrådet Antalet möten där läkarsektionen 
är representerade 

God representation inom MF. En representant och suppleant i 
FUM som deltar i möten. 

God kontakt med läkarsektionens 
styrelsekontakt. 

Närvarolista. 

Antalet möten med 
styrelsekontakten. 

 

God kontakt med våra 
underorgan. 

Stående inbjudan till våra och deras 
aktiviteter. 

Antalet träffas med meningsfullt 
meningsutbyte. 

Ha god samordning mellan 
våra och underorganens mål. 

Informera underorganen om våra 
mål och stadgar. 

Kontrollera underorganens stadgar 
efter årets slut. 

Hålla ett gemensamt möte 
med övriga organ för 
läkarstudenter i Stockholm 

Planera in ett möte och ta kontakt 
med MSF. 

Genomfört? 

9. NatGU 
Nationella grundutbildningsmötet kommer att hållas HT 2014 och då ska representanter från läkarsektionen 
delta, i samband med detta hålls även OMSiS. 

10. AMEE 
AMEE 2014 kommer att hållas i Milan och då ska läkarsektionen vara representerade, för detta har 19250 kr från 
Rosanders donation erhållits och medel från PN kan sökas. 

Mål Åtgärd Mätmetod 

Kostnadsfritt deltagande för 
alla i läkarsektionens styrelse 

Ansöka om pengar från Rosanders Antalet deltagare och egen kostnad. 
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som önskar delta fond. 

Ansöka om pengar från PN. 

Delta i den pedagogiska 
utvecklingen. 

Presentera projekt. Mängd projekt som presenterats 
för svenska studenter efter 
hemkomst. 

Finansiering av AMEE 2015 Ansöka om pengar hos Rosanders 
donation. 

Ansökan inlämnad i tid? 

11. Övrigt 

11.1 LINK 
Läkarsektionen ska arbeta för att prioriteringssystemet för LINK är enkelt och uppfattas som rättvist och göra 
erforderliga uppdateringar som det är nödvändigt. 

11.2 Ekonomi 
Läkarsektionens budget har under flera år varit i balans och inga större investeringar eller satsningar planeras 
inför 2014. Målet är att även fortsättningsvis kunna erbjuda lättare förtäring till styrelsemöten och sektionsmöten 
och kunna stå för kostnaderna för OMSiS. Läkarsektionen har inte som mål att gå med vinst. 

11.3 E-learning 
Läkarsektionen kommer fortsatt arbeta för att erbjuda e-learning till studenter på prekliniska terminer. KI har 
slutit ett avtal med EdX om att göra vissa föreläsningar tillgängliga, och läkarsektionen bör ta tillfället i akt för att 
bredda våra studenters möjligheter att lära sig. 

11.4 Integrerad slutexamination 
ISE har under 2013 haft flera kvalitativa problem vilket gjort det svårt att examinera studenter på ett korrekt sätt. 
För att försäkra oss om att studenterna blir bedömda rättvist fortsätter läkarsektionen att bevaka utvecklingen. 

11.5 Bra inledning av läkarprogrammet 
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. 

12. Styrelsen 2014 
Styrelsen 2014 ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en ekonomiansvarig, en PN-
representant, en OMSiS-ansvarig och två ledamöter. Styrelsen kan själva dela ut andra uppdrag emellan sig. 


