Protokoll
SEKTIONSMÖTE #1
Datum: torsdag 27 februari 2020
Tid: 17.30-19.30
Plats: Karolina, Widerströmska huset
Närvarande
Niki Khatibi
Irene Kessler
Alexander Gabri
Love Strandberg
Nita Dushi
Elina Azizi
Alma Nordenstam
Jasmin Lundqvist
Elin Sjuls
Joachim Vist
Malin Granbom Koski
Norah Hashem
Alexander Liimatainen
Erik Blomfjord
Zabih Aurfan
Keyvan Habibi
Nabeel Aziz
Sohaib Adem Osman
Naramsin Bahnaneh
Julia Paatere

Emelie Fredengren
Nick Nejad
Isabell Åberg Wallin
Sara Kashash
Lyzan Shukr
Daniel Söderberg
Ebba Järnland
Clara Jönsson
Naima Kilhamn
Adele Kastensson
Baraa Abdulhak
Ib Green-Petersen
Carl-Johan Eriksson
Louisa Azizi
Kimia Dianat
Isabela Möller
Gonzalo Aguayo
Abdulmalik Mahdi
Sarah Awad
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Formalia
F1 Mötets öppnande
Ordförande Ib Green-Petersen öppnade mötet kl. 17.31.
F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att anse dagens möte behörigt utlyst.
F3 Val av mötets ordförande
Mötet beslutade:
att välja Ib Green-Petersen till mötesordförande.
F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.
F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.
F6 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Naima Kilhamn och Malin Granbom Koski till justerare.

Informationsärenden
I1 Presentation av nya styrelsen och introduktion till Läkarsektionen
Föredragande: Ib Green-Petersen
Överlämning av tidigare ordförande Adele Kastensson. Nya styrelsen presenterar
sig med namn och roll i styrelsen. Ib presenterar Läkarsektionens roll i Medicinska
Föreningen och KI, samt sektionens verksamhetsområden. Presentation kring
Läkarsektionens struktur och hur studentrepresentation går till och vad som ger
merit för utbytesstudier vid KI genom engagemang i Läkarsektionen.
I2 Rapport från OMSiS
Föredragande: Sarah Awad
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OMSiS - Ordförande Konventet för Medicinska Studerande i Sverige. Sarah Awad
deltog på OMSiS i Umeå i början av februari.
KI hade ställt frågan kring hur andra lärosäten arbetar med psykisk ohälsa.
Lärosätena var överens om att mer proaktivt arbete behövs för att arbeta med
psykisk ohälsa, men att det för närvarande inte sker speciellt mycket arbete. Nästa
OMSiS i april ska det utvärderas hur man kan arbeta mer kring psykisk ohälsa.
KI skickade även in frågan kring hur implementeringen av nya läkarprogrammet
kommer gå till på andra lärosäten. Lund och Linköping har redan arbetat om sitt
program så att det enbart blir att lägga till en termin. Det finns inte en tydlig tanke
hos andra lärosäten hur de kommer att arbeta med frågan.
Andra lärosäten hade frågor som berörde bland annat, kvalitetssäkring av VFU,
vilket verkade vara den mest angelägna frågan för KI. Med ökande storlekar på
klasser så är det viktigt att kunna säkerställa att alla studenter får fullgod utbildning.
Nationella medicinska frågebanken, ett projekt uppstart i Uppsala, med syfte att
bygga en enorm frågebank med tentafrågor till Läkarprogrammet. Projektet söker
studentrepresentanter.
Nästa OMSiS kommer vara 25-26 april i Göteborg.
I3 Inventering och utlysning av studentrepresentanter
Föredragande: Kimia Dianat, Louisa Azizi
Vårens datum för inventering av studentrepresentanter: 6-16 mars.
Vårens datum för utlysning av studentrepresentanter: 20 mars - 3 april
7 april kommer de nya studentrepresentanterna tillsättas.
Utbildningskväll kommer att ske 15 april för nya studentrepresentanter.
Närvarokrav på studentrepresentanter att närvara på sektionsmöten och
temakollegiemöten.
Hur går antagningen till? Meriterande att delta aktivt på sektionsmöten, annars
motivationsbrev och andra relevanta meriter.
Det poängterades att det inte finns några terminskrav för att vara
studentrepresentant i något temakollegium, och att det finns mer utförlig
information om studentrepresentation på Läkarsektionens hemsida.
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I4 Utvärdering av Läkarsektionens mall för kursrum i Canvas
Föredragande: Love Strandberg, Ib Green-Petersen
Love och Ib har tillsammans tagit fram en mall för hur Canvas ska användas på
programmet. Canvas upphandlades för att ersätta PingPong som var det tidigare
kurssystemet.
En enkät skickades ut till studenter på Läkarprogrammet där 800 svarade, och
utifrån det så designades mallen. Den provades på två stycken kurser under 2019,
och därefter beslutades det av Programnämnden att mallen ska användas på
samtliga kurser på Läkarprogrammet.
Nu ska det utvärderas hur väl canvas-mallen följs på Läkarprogrammets kurser. Ib
och Love ska presentera resultaten av utvärderingen för PN i maj, och önskar
studenter från många olika kurser och sjukhus-siter för att kunna se hur väl mallen
följs. Helst 1-2 studenter per kurs och frivilliga studenter kan meddela till Love och
Ib att de vill delta. De vill ha många studenter som gör lite var, inte att det ska
innebära mycket jobb för varje student.
Komplexiteten med Canvas på läkarprogrammet är också att det är 22 olika
institutioner som ansvarar för undervisning på Läkarprogrammet, vilket gör det
svårare att ha kontroll över hur Canvas används gentemot andra program på KI.
Mycket av frustrationen hos studenter kan antas vara att kursrummen i Canvas ser
olika ut mellan de olika kurserna.
Diskussionsärenden
D1 Psykisk ohälsa på Läkarprogrammet
Föredragande: Gonzalo Aguayo
Föregående år startades en arbetsgrupp med Programdirektor, Studievägledare
och Studentombudet från MF. Gonzalo deltog på mötet i januari. Programmet och
KI vet inte varför som problemet med psykisk ohälsa ökar, framförallt bland
läkarstudenter.
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SUN-studien syftar till att skapa ökad förståelse genom att identifiera riskfaktorer för
psykisk ohälsa hos studenter. Genom att delta i SUN får man en månads gratis
gym-medlemskap på ACTIC.
KI håller på att diskutera ifall de ska köpa ett utbildningsprogram som heter Mental
Health First Aid (MHFA). Det jämförs med HLR, fast för att kunna hantera personer
med psykisk ohälsa.
Lund har provat Mental Health First Aid och studenter tyckte det var bra. Men det
var för dyrt och gick inte att skräddarsy till programmet. MHFA är väldigt dyrt, och
går inte att få någon rabatt trots att det har utvecklats på KI. Man får inte ändra på
något i programmet då evidensen för programmet är för att följa det precis som det
är.
Förut fanns Studiesociala Kommitén (SSK), men den existerar inte längre. Det blev
mer fokus på att överklaga tentor, och SSK lades därför ned. Det pågår
diskussioner om en ny SSK ska startas, och hur ska den isåfall se ut?
Diskussion i bikupor kring psykisk ohälsa och hur KI bör arbeta med det.
Anteckningar från varje grupp togs i följande dokument:
https://docs.google.com/document/d/1XoP71z0jRdPkLydmqWPscTtmouerpJbbA_
hEQK_yV1Q/edit?usp=sharing
Rapporter
R1 Rapportrunda
Föredragande: Studentrepresentanter
Rapport från de grupper som haft möte sedan förra sektionsmötet:
-

Temakollegium 2 (Carl-Johan Eriksson med information från Emilie
Turgeon)
- Angående canvas -- det att resurspersoner, dvs studenter som
har fått en utbildning i canvas, kommer att granska dess
implementering i kurserna.
- Angående digitala examinationer -- det har införts på upptakten
och en dugga under DFM2, och därtill uppkommit tekniska
bekymmer men som i de flesta fallen har kunnat lösas.
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-

Överintaget diskuterades -- det väcker bekymmer angående
resurser på sjukhusen under placeringarna, man har inga enkla
lösningar på den frågan än så länge.
- Det var en diskussion kring att vissa reserverar sig från att lägga
ut gamla examinationer på canvas. Slutsatsen var att dessa kan
ändå alltid begäras ut enligt offentlighetsprincipen, men det var
oklart om det gäller även facit.
- TK1 och TK2 ska slås ihop.
Temakollegium 3 (Jasmin Lundqvist)
- Många föreläsare drar över föreläsningstiden under
teoriblocken vilket går ut över pauserna. Dåligt för studenterna.
- I Tema åldrande, planeras det att ersätta introdagen med en
webbkurs, som ska ge diplom inför VFU. Detta då det ändå är
dålig uppslutning från studenter.
- Primärvården har väldigt svårt att få platser under termin 5 och
6.
- Nya 6-åriga läkarprogrammet, styrgruppen vill att termin 5 och
6 ska vara separata kurser. Termin 5 ska vara mer teori-inriktat,
och mer praktiskt på termin 6. Många av lärarna i TK3 vill inte
ha så, och upplever inte att de känner sig lyssnade på.
Temakollegium 4 (Naima Kilhamn)
- Pratat kring schemaläggning och psykisk ohälsa, där SLFs
rapport med genomsnittliga schemalagda timmar varit i fokus.
Har diskuterat kring hur SLF har tagit fram underlag för sin
undersökning. Kursledning vill arbeta för studenternas
välmående, men är bekymrade om informationen som sprids är
felaktig.
- Rörigt med Canvas, och att vissa delmoment vill ha egna
kursrum. Kursledningen undrar hur studenter tänker kring den
frågan.
Temakollegium 5 (Naramsin Bahnaneh)
- Från och med nästa termin vill man öka svårighetsgraden på
tentamen. I framtiden ska tentan skrivas digitalt. Omtentan 19e
augusti kommer vara den första digitala tentan, men med gamla
upplägget.
- Det diskuterades kring om integrationsdagen ska behållas.
Problem med att många lärare närvarar, men väldigt få
studenter som dyker upp. Antingen revidera innehållet eller ta
bort dagen helt.
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Temakollegium 6 (Malin Granbom Koski)
- Digital tentamen, de hoppas på att införa det den här terminen.
- Studentrepresentanter har fått feedback från studenter att
mallen inte följs i Canvas. Kursen har enbart kopierat över från
PingPong, men ska arbeta på att förbättra den till kommande
kursomgångar.
- Införa Digitala föreläsningar.
Temakollegium 7 (Louisa Azizi)
- Diskuterade främst 6-åriga läkarprogrammet.
- Många studenter som hade registrerat sig på kursen VT20 och
lärarna var oroliga för hur de skulle hantera det, men kom fram
till att det skulle gå bra.
PV (Keyvan Habibi)
- Diskuterades främst kring hur PV ska fungera under termin 11
och 12 i det 6-åriga Läkarprogrammet.
SVK (Irene Kessler)
- Börjat med nytt antagningssystem för SVK termin 6 och 10, och
det har gått bra. Vid första antagningsbeskedet får somliga sina
4e och 5e handsval på grund av antagning.se algoritm, men
förhoppning om att detta ska kunna lösas. Just nu så löses det
manuellt.
- Akutsjukvårdskurserna är obligatoriska, och är många
studenter. Det har gått diskussioner om hur de ska kunna ha
tillräckligt många platser vid de olika sjukhusen.
- Förra termin 11 var väldigt dåliga på att anmäla sig i tid till SVK.
- Studenter är bra på att svara på kursutvärderingar, men
kursledningen är dåliga på att göra kursanalyser. Det ska
införas ett varningssystem där kursen får en varning om de inte
genomfört en kursanalys på två kursomgångar. Ifall de
fortfarande inte genomför en kursanalys kommer det ske en
bestraffning i form av att kursen inte får hållas under en period.
- Fortsätta låta några SVK gå även efter att Läkarprogrammet har
gått över till nya 6-åriga. Detta för att studenter från gamla
programmet ska ha möjlighet att tillgodogöra sig SVK även när
nya programmet träder i kraft.
- Vissa kurser vill uppdatera sin kursplan.
PN (Daniel Söderberg och Adele Kastensson)
- Har gjorts en utredning på studenters initiativ hur kvaliteten är
på termin 10 på gynekologi-momentet. Framförallt då studenter
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på Solna upplevt att de fått väldigt lite studentkontakt.
Preliminära slutsatser är att det finns många
förbättringsområden. NKS brister i det här momentet. Alternativ
skulle kunna vara att arbeta med privata vårdgivare eller
Södertäljes Sjukhus. Privata kliniker ville ha kontinuitet om
studenter skulle vara placerade hos dem.
PIL och hur det ska se ut framöver. Är oklart hur det ska se ut i
framtiden och vad som är syftet med PIL.
Tandläkarprogrammet har haft kontakt med eventuella
samarbeten mellan programmens alternativa urval. Behöver
tittas mer på för att förstå syfte och mål inför 6-åriga
läkarprogrammet.
Diskussion kring studenthandledning i programmet och hur det
ska fungera. Hur ska programmet förhålla sig till det? Det har
gjorts en utredning som presenterades på mötet. En del är om
huruvida studenter ska vara lärare på programmet eller inte,
men är inte PNs roll att bestämma utan den beslutsrätten ligger
på institutionerna. Angående ledighet vid obligatoriska moment
i programmet för studenter ska kunna agera lärare sades det att
obligatoriska moment är obligatoriska av en anledning. Således
borde det inte ges godkänd frånvaro från obligatoriska moment
av den anledningen.

Nästa möte
-

Torsdagen 19 mars, 17:30-19:30

Mötets avslutande
Mötesordförande Ib Green-Petersen avslutade mötet kl. 19:27.
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