
 

Protokoll 
SEKTIONSMÖTE #3 

 

Datum: torsdag 16 april 2020 

Tid: 17.30-19.30 

Plats: zoom  

 

Närvarande 

Carl-Johan Eriksson  
Ib Green-Petersen  
Abdulmalik Mahdi 
Alexander Gabri  
Alexander Liimatainen 
Alma Nordenstam 
Anton Korpe  
Elina Azizi  
Emelie Fredengren  
Emilie Turgeon  
Hans Witzenhausen 
Irene Kessler  
Isabela Möller  
Jasmin Lundqvist  
Joachim Vist  
Karolina Hanthe 
Keyvan Habibi  

Kimia Dianat  
Louisa Azizi  
Lyzan Shukr  
Malin Granbom Koski  
Naima Kilhamn  
Naramsin Bahnaneh  
Niki Khatibi  
Nora Hashem  
Sara Kashah  
Sarah Awad  
Sarika Sheerazi  
William Lindström  
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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 William Lindström och Niki Khatibi till justerare. 

 
 
Informationsärenden  
 

I1 Presentation av nya studentrepresentanter  
Föredragande: Kimia Dianat, Louisa Azizi 

Vårens utlysning är klar, det kom in 35 ansökningar. Det har tillsatts tio nya 
studentrepresentanter. 62 tillsatta, tre lediga poster VT20.  
 
Presentation av de nya studentrepresentanterna som inte varit representanter 
tidigare.  
 
Presentation av nya studentrepresentanter i temakollegier och kommittéer samt ny 
representant i PN.  
 
Presentation av termins- och könsfördelning av LS studentrepresentanter.  
 

I2 Uppdatering om Coronasituationen  
Föredragande: Ib Green-Petersen, Louisa Azizi 
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Det har förts en diskussion om arbete inom vården och ifall KI ska göra det ännu 
lättare inom vården. Två studenter gjorde en digital namninsamling och skrev en 
insändare till DN. LS fick ta del av KIs svar innan det skickades till DN. LS har haft 
kontakt med de två studenterna och Läkarprogrammets ledning. KI har gjort 
ansträngningar för att underlätta för att studenter ska kunna arbeta inom vården i 
form av platsgaranti vid studieuppehåll och en övergång till digital utbildning. KI 
kommer inte att ta fler steg för att underlätta för studenter att arbeta inom vården.  
 
Uppsala Universitet har ställt in stora delar av sin VFU, men de studenter som ska 
arbeta i sommar som underläkare kommer kunna be sin arbetsgivare om ett 
undantag för att ändå få arbeta som underläkare trots att de inte kunnat genomföra 
hela termin 9, då de inte haft möjlighet att genomföra sin undervisning då det ställts 
in.  
 
En fråga dök upp om det har diskuterats kring kvaliteten på VFU under senaste 
tiden. Läkarstudenter har fortfarande VFU, men t.ex. vissa terminer på 
sjuksköterskeutbildningen har ställt in VFU.  
 
Ib berättar att hans upplevelse är att handledarna på VFUn gör sitt bästa för att det 
ska vara så bra som möjligt, men att det är lite brist på patientunderlag. Det upplevs 
att det är ett sämre undervisningsläge på KI än vad det hade varit  utan krissituation. 
Regionen kan avbryta VFU, men ett antagande är att det inte kommer avbrytas VFU 
från KIs håll.  
 
Då det inte längre sker några salstentor har man försökt utveckla digitala 
examinationer, och diskuterat hur man ska göra för att försvåra fusk. Det har bland 
annat föreslagits att man inte ska kunna gå tillbaka till en fråga och att höja gränsen 
för godkänt. LS upplever att detta egentligen inte motverkar fusk utan enbart gör det 
svårare att få godkänt och straffar ärliga studenter. Svar från Marie Dahlin är att det 
primärt syftar till att göra det svårare att samarbeta mellan studenter. Från 
Programdirektors håll så har det sagts att om det blir väldigt dåliga resultat på tentor 
kan gränsen för godkänt på de tentorna komma att utvärderas.  
 
Det lyfts att det skapar incitament att fuska. Som replik för det så har det sagts att 
alla examinationerna är open book, det vill säga att man får söka information på 
nätet och i kurslitteratur. En tenta som skrevs tidigare idag för termin 5 sades att 
den skulle vara open book, men ändrades sen i slutändan till att inte vara det. Det 
lyfts att det är bättre att försvåra samarbete mellan studenter och tillåta att man 
eftersöker information. Det verkar inte finns någon konsensus att alla examinationer 
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ska vara open-book och det varierar mellan olika kurser hur de sker. 
Examinationsregler bör hållas så konsekvent som möjligt över programmet.  
 
Ur ett studentperspektiv blir det mer stress för studenter när de inte vet hur 
examinationen ser ut, och det finns en önskan att information om hur examinationer 
ser ut centraliseras och den informationen går ut. Från TK2 kom det information om 
att det är på gång.  
 
OSCE T6 om två veckor kommer ske digitalt, och det finns oro att den ersättningen 
inte kommer vara fullgod för lärandetillfället. Vidare upplevs det inte så rättssäkert 
att studenter ska sitta i karantän framför datorn under en längre period.   
 
Det är viktigt att vi har en konstruktiv tanke om hur det ska göras bättre, för det är 
ett svårt problem. Det är ändå viktigt att vi studenter inte drabbas negativt enbart för 
att kunna undvika fusk. Hellre fria än fälla.  
 
Vissa examinationer får hållas på plats om det inte går att göra digitalt och 
examinationen kan genomföras på ett smittsäkert sätt.  
 
Lund har föreslagit att man ska diskutera hur det ser ut med examinationer på andra 
lärosäten i OMSiS. I Lund övervakar man 30-40 elever på zoom, KIs jurister tycker 
inte det går att försvara juridiskt. Att man inte vill övervaka är mycket på grund av 
GDPR.  
 
I Göteborg har de tidigare haft mycket muntliga tentor, vilket hade varit en bra 
lösning i Corona. Men eftersom det kräver mycket lärarresurser kan det vara svårt 
att mobilisera.  
 
Det beskrivs tre olika former av digitala examinationer, en muntlig, en med 
open-book och multiple choice och en tredje där den som skrivit tentan blev 
intervjuad på telefon efter att personen svarat på frågan.  
 
Mötet är överens om att det inte ska drabba studenter och att det är viktigare att de 
studenter som vanligtvis klarar tentan också gör det nu.  
 
IST valdes först att läggas 3 juni, vanligtvis brukar tentan ligga mycket före examen. 
Många uppfattade det här som en dålig förändring, framförallt då det inte finns 
möjlighet för resttillfälle. Datumet är flyttat till mitten av maj, men det verkar som att 
det ändå inte går att erbjuda ett resttillfälle.  
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I3 Rapport från vårfixarhelg på Solvik  
Föredragande: Sarah Awad, Louisa Azizi, Ib Green-Petersen  

Tre styrelsemedlemmar deltog på vårfixardagen 21 mars. Just nu finns det en extra 
helg, och frågan lyfts till sektionen om det finns några bra idéer den kan användas 
till. Kräftskivan lyfts från flera håll som väldigt trevlig.  
 
 
Diskussionsärenden 
 

D1 Effektiv insamling av studentopinion  
Föredragande: Louisa Azizi 

Under Corona, men även innan har det upplevts svårt för studentrepresentanter 
som inte går terminen i temakollegiet de är medlemmar i att samla studentopinion. 
De som är kursrådsrepresentanter har bättre inblick i kursen och om det går att 
etablera bättre kontakt mellan studentrepresentanter och de i kursrådet kan det vara 
bra för att ha bättre underlag inför temamöten.  
 
En idé är att maila vilka som är studentrepresentanter till varje kursadministratör för 
varje kurs. En annan är att ha ett dokument i stora gruppen “KI Läkarstudenter” där 
det står vilka som är studentrepresentanter.  
 
Det har någon gång skapats en chatt där studentrepresentanter och 
kursrådsrepresentanter kunde diskutera, det kan vara en god idé att kopiera den 
modellen till andra terminen. Ett problem är att fördela ett bra ansvar effektivt.  
 
 
Det föreslås att skapa grupper i Office 365-grupper via KI-mailen, det blir betydligt 
mindre administration. En student erbjuder att han kan sätta upp systemet, och 
menar att det sen blir väldigt enkelt att administrera.  
 
Det tas upp att detta beror väldigt mycket på hur kursen ser ut och kanske inte är 
applicerbart på alla kurser alla terminer. Det varier hur organiserat kursråd är mellan 
kurser.  
 
Det föreslås att studentrepresentanterna kan få mötesprotokollen istället som en 
alternativ lösning.  
 
Vi släpper inte frågan utan tar upp på ett framtida sektionsmöte vad har utvecklats.  
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Rapporter  
 

R1  Rapportrunda  
Föredragande: Studentrepresentanter  
 

- TK1 ( Emelie Fredengren) 
- Diskussion om Neurotentamen och examinationer i allmänhet.  

- TK3 (Alexander Gabri)  
- Termin 6 ska OSCE ske på distans 
- Termin 5 är förhoppningen att VFU ska kunna fortlöpa i slutet av 

terminen.  
- Prioritet är att termin 6 ska slutföra kursen först eftersom termin 

5 och termin 6 ligger under samma kurs.  
- TK4 (Abdulmalik Mahdi)  

- Senaste mötet var i mitten av mars, och situationen har ändrats 
mycket sen dess. Då var kontentan att det kommer vara mycket 
individuella bedömningar.  

- Det finns lite olika information om det ska vara skriftlig eller 
muntlig examination.  

- TK5 (Naramsin Bahnaneh) 
- Tentan blir digital på Canvas, skriftlig och muntlig del. 120 

SBA-frågor. Ordningen och svaren kommer att slumpas, det 
kommer inte gå att gå bakåt när man väl svarat på en fråga.  

- Någon eller några dagar efter skriftliga tentan kommer ett 
slumpat urval av studenter få muntlig tentamen där de måste 
förklara sitt resonemang utan svarsalternativ till vad svaren var 
på frågan.  

- Solna hade haft studenter som frågade om vad som gällde kring 
arbete i vården. Temat enades under vad Marie Dahlin har gått 
ut med centralt.  

- TK6 (Malin Granbom Koski)  
- Senaste mötet var i mitten av mars, men det som togs upp då 

är inte längre relevant.  
- Många studenter T10 tycker examination är oklart och ska vara 

ett zoom-möte klockan 10 imorgon.  
- TK7 (Carl-Johan Eriksson, och Louisa Azizi) 

- Kursutvärdering 
- SVK - T11  
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- IDT/IST  
- Ingen studentrepresentant som varit på ett möte senaste tiden.  

- LINK  
- Inget möte  

- PIL  
- Ingen närvarande 
- PILär inställt till hösten. 

- PU (Kimia Dianat)  
- Möte 5 mars och då pratades det om mindre ändringar i PU 
- PU examineras på varenda termin förutom termin 8.  
- För det nya 6-åriga läkarprogrammet kommer PU sammanfalla 

bättre med kursen.  
- PV (Keyvan Habibi) 

- Helena Salminen har påpekat att Läkarsektionen hade sagt att 
man skulle vara mer frikostig att godkänna elever i PV och de 
tyckte att det lät rimligt.  

- Det diskuterades om det var värt att ha PV då det blir brist på 
patienter och är knappa resurser.  

- SVK (Irene Kessler, Isabela Möller)  
- Corona och hur de tänker kring det.  
- Alla fältstudiekurser är inställda.  
- Personer som varit på utbyte har fått hoppa in i kurser och läsa 

delar av det. Vissa personer får läsa lite extra HP.  
- T11or får gå kurser som egentligen är till för T6or.  
- Fältstudierna under kursen i Global Hälsa har ersatts med ett 

projektarbete där man ser hur andra länder arbetar med 
Corona.  

- Akutkurserna termin 10, NKS har flaggat att de kanske inte 
kommer ha resurser för att kunna ha akutkursen. En lösning är 
att skjuta på VFU till kvällar och helger nästa termin istället, om 
det inte är möjligt att ha VFU den här terminen.  

- Diskuterades hur det är att arbeta i vården.  
- De kan inte lova något kring att tillgodoräkna VFU, men 

diskuterades kring olika möjligheter att göra det. Oavsett skulle 
det enbart kunna ske på individbasis.  

- Global hälsa kommer räknas in att de har gått kursen trots att 
de inte genomfört fältstudier, de kommer därför inte kunna söka 
den T11.  

- Arbetsgrupp för kurswebbar (Love Strandberg)  
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- Bra input på om mallen följs eller inte. Saknar lite termin 10 och 
11.  

- De kommer skicka utvärderingen till PN.  
- Kursplaner  

- Har inte haft något möte  
- IPL (Niki Khatibi)  

- Vårens IPL-dag för T1 genomfördes, KI ändrade riktlinjerna mitt 
under den dagen. Är i helhet nöjda hur det gick. 

- Har varit svårt att få handledare från Läkarprogrammet, finns 
ingen finansiering för det. Det diskuterades många bra förslag 
som ska tas vidare till PR.  

- Portfolion som gäller alla terminer ska medicinterminerna ta 
fram förslag på vad de kan bidra med till den.  

- PR (Karolina Hanthe)  
- Inget möte sedan5e mars, vilket var precis innan Corona.  
- Senaste mötet handlade om KIs aktivitetsplan. Bl.a. om hur man 

ska implementera TBL bättre.  
- KI ska under året försöka jobba mer riktat mot lika villkor och bli 

bättre på det.  
- Bygga in ett konkret tänkande och resonemang om det i 

examinationer kring lika villkor.  
- Läkemedelsordination: det är ett problem med undervisningen 

där, då det och receptskrivning inte övas tillräckligt på. Det är 
ett problem på alla läkarprogram i Sverige. Som student har 
man inte möjlighet att öva på receptskrivning. Tydligare guide 
för hur man kan öva det på VFU, och lägga in riktade frågor på 
examinationer.  

- ICD-diagnoser har rapporterats som ett problem från flera håll. 
Det är frågan under vilken dag det ska undervisas på 
läkarprogrammet, och ifall det inte kommer in mer under AT. 
Det rådde oklarhet kring ämnet och man kom inte fram till något 
speciellt. Nu undervisas det inte alls.  

- Ansökan till nya Läkarprogrammet har lämnats in.  
- Mötet som skulle vara i veckan har blivit inställt.  

- PN (William Lindström)  
- Det PN gjort är att ta formella beslut kring vad som sker på 

kurserna 
- Har gjort en krisplan kring covid-19.  
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- Det var i pipeline innan Corona att utvärdera PIL, men det ligger 
på is just nu.  

 
Nästa möte 
 

Torsdag 14 maj, 17:30-19:30 
 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Ib Green-Petersen avslutade mötet. 
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