
 

Protokoll 
SEKTIONSMÖTE #2 

 

Datum: torsdag 19 mars 2020 

Tid: 17.30-18.30 

Plats: zoom 

 

Närvarande 

 

Carl-Johan Eriksson  
Ib Green-Petersen  
Alma Nordenstam  
Matilda Varli 
Norah Hashem 
Nabel Aziz 
Adele Kastensson 
Alexander Gabri  
Anna Hellström  
Anton Korpe  
Daniel Söderberg  
Erik Nelsson  
Gonza Aguayo 
Hans Witzenhausen  
Isabela Möller  
Karolina Hanthe  

Keyvan Habibi 
Kimia Dianat  
Louisa Azizi  
Louise Söderin  
Malin Granbom Koski  
Moa Jacbosen Lööv  
Naima Kilhamn  
Naramsin Bahnaneh  
Sara Kashash  
Sarah Awad  
William Lindström  
Zabihullah Aurfan  
Sarika Sheerazi  
Elin Bohman  
Irene Kessler  
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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 Val av justeringsperson  

Mötet beslutade: 
att välja Sarah Awad och Naima Kilhamn till  justerare. 
 

 
 
Informationsärenden  
 

I1 Sammanfattning av information som ej tas upp på detta möte  
Föredragande: Ib Green-Petersen  

Ansökan om examenstillstånd för det nya 6-åriga Läkarprogrammet har skickats in. 
De sociala kommittérna som skulle presenta på det fysiska mötet kommer att få 
göra det vid ett annat tillfälle, alternativt kommer det att ske någon form av reveal på 
LS instagram.   
 
Utlysande av studentrepresentantposter börjar 20 mars och och avslutas 3 april. 
Alla kan söka alla poster som de är intresserade av.  
 

I2 Covid-19 och påverkan på utbyten  
Föredragande: Ib Green-Petersen och Malin Granbom Koski  

Alla utbyten som skulle skett under våren har ställts in. Det har funnits en viss 
osäkerhet kring ifall T11orna som skulle åkt på utbyte kan få plats på de SVKerna 
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som ges, men det verkar som det ska gå bra. Alla som nu redan är på utbyte ska 
hålla kontakt med sin handledare och studievägledare, och frekvent uppdatera sig 
om den rådande situationen. Alla utbyten är för närvarande inställda fram till den 16 
juni. De som redan är på utbyten och vill avbryta har möjlighet att på något sätt 
ansöka om ersättning från Kammarkollegiet.  
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Covid-19 och utebliven närvaro från obligatoriska moment 
Föredragande: Ib Green-Petersen  

Det finns inget sagt centralt från Läkarprogrammet eller KIs håll hur det ska fungera 
med att resta missad VFU. Det finns en stor oro på programmet kring hur tappade 
dagar ska tas igen. Studenter som går termin 5 på Danderyds Sjukhus har fått ett 
mail där de fått information om att ändra på ordningen av teoriblock och VFU, och 
att de förmodligen kommer att ha mycket av VFUn under termin 6 istället. På grund 
av detta kommer även examinationer att flyttas om. Någon på mötet har information 
om att det kommer vara liknande för samtliga siter, men de har ännu inte 
kommunicerat det. Verkar vara stor variation i hur väl de olika siterna kommunicerar 
ut hur utbildningen kommer att vara den kommande tiden. Det finns en önskan från 
sektionen att det sker en tät men koordinerad kommunikation från de olika siterna. 
Nu har de olika siterna gått ut med information vid olika tillfällen, vilket kan orsaka 
förvirring för studenterna som ännu inte har fått information.  
 
Under måndagen hade TK3 ett möte där de sa att VFU skulle fortgå som innan, men 
då situationen ändras för varje dag som går så är det svårt att veta om gammal 
information fortfarande gäller. Verkar vara upp till de olika siterna hur VFUn fortgår.  
 
Förhoppningsvis kan de olika kurserna på något sätt lösa så att studenter kan få 
skriva tentan även om de inte kunnat tillgodogöra sig all VFU. Någon har hört att de 
på KS kommer anpassa spärren mellan T5 och T6, och verkar som det kommer 
vara liknande på andra siter.  
 
Det som främst efterfrågas är adekvat information när det finns information. Det 
verkar vara stor spridning mellan olika kurser och sjukhus-siter hur väl 
kursledningen kommunicerar, men det är många som tycker att de har arbetat bra 
med att informera studenterna. Alla studenter uppmanas att ha extra förståelse för 
den extrema situation som föreligger i vården och att förstå att även om alla vill 
studenterna väl så kommer det inte att kunna tillgodoses i allt.  
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Det har beslutats centralt på KI att det inte ska vara några salstentor, men hur 
examinationerna ersätts kommer att vara upp till examinatorn. Det är inte helt 
bestämt hur allt det här ska gå till, men det kommer att gå extra medel för att 
underlätta arbetet med att digitalisera tentor. Tema 1, 2 och IDT ska ha ett extra 
möte om examinationer 2020-03-24. Termin 1 hade en dugga 2020-03-18 som var 
på Canvas, där de som skrivit den upplevde att det hade varit väldigt lätt att fuska. 
Under DFM2s omtenta så har de valt att sätta in ett muntligt förhör efter för att 
säkerställa att det studenten har svarat är något som den faktiskt kan.  
 
Konsensus verkar råda igen om att LS inte ska vara för aggressiva i sin 
representation och ha förståelse för situationen som pågår, men att försöka nå en 
relevant, tät och bra kommunikation med studenter och programmet.  
 
 

D2 Erfarenheter från sektionen  
Föredragande: Ib Green-Petersen  

 D2 ingick under D1 för mötet.  
 

Rapporter  
 
Ingen rapport runda detta möte  

 
 

Nästa möte 

- Torsdagen 16 April, 17:30-19:30 
 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Ib Green-Petersen avslutade mötet. 
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