
   

Protokoll 
STYRELSEMÖTE #8 HT20 

 

Datum: torsdag 24 September 

2020 

Tid: Kl 16.00-18.00 

Plats: zoom 

 

 

 

 

 

 

Närvarande: 
Ib Green-Petersen  
Louisa Azizi 
Sarah Awad 
Gonza Aguayo 
Isabela Möller  
Abdulmalik Mahdi 
Kimia Dianat 
Carl-Johan Eriksson 

 
Formalia 

 

F1 Mötets öppnande 
Ordförande Ib Green-Petersen öppnade mötet kl. 16.05. 

 
F2 Mötets behöriga utlysande  

Styrelsen beslutade: 
att  anse dagens möte behörigt utlyst. 
 

F3 Val av mötets ordförande  
Styrelsen beslutade: 
att  välja Ib Green-Petersen till mötesordförande. 

 
F4 Val av mötets sekreterare  

Styrelsen beslutade: 
att  välja Carl-Johan till mötessekreterare. 
 

F5 Val av justeringsperson  
Styrelsen beslutade: 
att  välja Louisa Azizi och Abdulmalik Mahdi till justerare. 

 
F6 Anmälda förhinder 

Det noterades att Kimia och Gonza anmält att de skulle bli 15 minuter 
sena.  

 
F7 Adjungeringar 
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Inga adjungeringar.  
 

F8 Fastställande av dagordning  
Styrelsen beslutade: 
att  fastställa dagordningen med ändring av att stryka I2 i förmån till att 

Gonza har information om MHFA. I mån av tid tillägg av en kort punkt från 
Kimia. D3 och D1 byter plats.  
 
F9 Föregående protokoll 

Styrelsen beslutade: 
Att inte lägga några protokoll till handlingarna. 

 
 
Valärenden 
 

V1 Val av valberedning   
Föredragande : Louisa  

Det behövs en valberedning för att bereda  studentrepresentantsvalet för 
höstterminen 2020..  

Styrelsen beslutade: 
att  välja Carl-Johan Eriksson, Gonza Aguayo och Abdulmalik Mahdi.  

 
V2 Val av representant i MF:s valberedning för FUM  
Föredragande : Ib  

Jens Andersson som är talman i FUM har mailat och sagt att Läkarsektionen kan 
välja en sektionsrepresentant till valberedningen för FUM.  
 
Styrelsen beslutade:  

att  välja Louisa Azizi som representant till MFs valberedning till FUM.  
 
Diskussionsärenden 
 

D1 OMSIS 
Föredragande: Sarah och Isabela  

Det behövs frågor till nästa OMSIS-möte. Sarah skrev ett inlägg i styrelsens 
Slack-kanal, och Gonza har svarat med en fråga. Frågorna ska skickas in den 28e 
september. Alla som har frågor ska skriva i Slack helst idag, senast imorgon.  
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D2 Incidentrapportering 
Föredragande: Abdulmalik 

Naima skrev om studentombud i gemensamma gruppchatten. Det var en student 
som fick Covid-19 under VFU, det framgick inte för studenten eller för Tema 4 var 
man ska rapportera, hur det ska rapporteras o.s.v.  
 
Vi har blivit ombedda att ta upp frågan kring incidentrapporter, vet studenter hur de 
ska rapportera? Leder det till någon uppföljning? TK4 vill att 
TK4-studentrepresentanterna ska rapportera på ett heldagsmöte under oktober. Vet 
styrelsen om man kan hitta mer generell information om sätt att göra 
incidentrapporter?  
I och med Corona har Marie Dahlin skickat ut att alla studenter är försäkrade om vi 
blir sjuka under VFU.  
 
I allmänhet har Ib hört att det är kursledningen man ska höra av sig till.  
 
Om man googlar på begreppet på KI så finns det medarbetarportal där det finns 
blanketter som de kan fylla i, men det verkar inte finnas något liknande för 
studenter. Det finns ett studentskyddsombud på MF. Finns information för 
studenter här: https://utbildning.ki.se/incident-om-nagot-hant 
 
Hur ska vi få reda på om det har lett till något resultat när incidenter har 
rapporterats?  
 
Inom Tema 4 vill de lyfta frågan på ett sektionsmöte. Används och uppnås syftet 
med verktyget för att rapportera incidenter? Det är institutioner som är ansvariga 
och får rapporten.  
 
Hur ska vi gå vidare? Låter som en bra idé att ta upp på sektionsmöte. 
Informationen vi eftersöker är om rapporterna faktiskt leder till någon handling? Ha 
en punkt på mötet och eventuellt en anonym enkät där man kan skicka in berättelse 
om sin upplevelse.  
 
Gonza skickade in en incidentrapport, har inte fått någon respons. Rapporten 
skickades in i juni, det är en person på SöS som heter Per Hornvall som har ringt för 
att kolla läget och se att Gonza mår bra.  
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D3 Sektionsmöte  
Föredragande: Ib 

Nästa sektionsmöte är 1a oktober. Ib har bokat Franklinsalen för sektionsmötet. 
Planen är att ha ett fysiskt sektionsmöte med en livestream där man enbart kan 
observera mötet om man inte är på plats.  
 

1. D & I  Platsbrist - Prata om platsbristen, för att upplysa om vad som hänt 
och vad LS har gjort.  

2. I 6-åriga Läkarprogram - Berätta vad som händer, vad LS gör och vad 
nuvarande situation är.  

3. I Utlysning - Information om studentrepresentants utlysningen HT 2020  
4. D DFM2 Tentamen - Förklara situation och vad som händer. Diskutera hur 

LS ska arbeta för detta, och fråga efter idéer om hur man ska arbeta med 
det.  

5. D Incidentrapportering  
 
Måste skapa någon slags anmälningsformulär där vi begränsar platserna. 
Carl-Johan tar med munskydd och handsprit.  
 

D4 Hemsidan  
Föredragande: Ib 

Vi pratade om hemsidan under kick-offen. Vi sa att vi skulle försöka se 
över/uppdatera hemsidan en gång i månaden. Ett beslut fattas om att Carl-Johan 
ska fixa en slack-bot som påminner oss en gång i månaden och att då alla tittar 
över hemsidan. Alla ansvarar för att uppdatera delarna under hemsidan som berör 
deras ansvarsområden.  
 

D5 LS Logga 
Föredragande: Ib 

Puck har skrivit till Ib att det måste stå“Medicinska Föreningen” på alla externa 
organs loggor för att skapa en mer enhetlig kår. Det står inte “Medicinska 
Föreningen” på LS logga. Enligt instruktionen bör loggan inte inkludera texten 
Karolinska Institutet, ett förslag är att vi kunde göra om loggan genom att byta ut 
“Karolinska Institutet” till “Medicinska Föreningen”. Louisa tittar vidare på hur 
loggan kan se ut, det föreslås också att vi tar upp till sektionen i stort hur loggan 
måste ändras och undersöker om någon har några bra förslag.  
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Eftersom LS ska representera alla studenter på KI oavsett om de har medlemskap i 
MF bör Karolinska Institutet kunna stå kvar.   

D6 Inspring  
Föredragande: Ib 

Inspring via Zoom hos T1 och T2. Carl-Johan mailar föreläsare och hör om det går 
bra.  
 
Beslutsärenden 
 
Inga beslutsäranden.  
 
Rapporter  
 
Inga rapportärenden.  

 
 
Informationsärenden   
 

I1 Ekonomirapport  
Föredragande: Abdulmalik 

LS har inte haft några utgifter sen senaste rapporten i April. MFs budget är rejält 
minskad på grund av Covid-19. Vi ska skicka in äskan för nästa år inom tre veckor. 
MF vill att vi ska utgå från att det blir ett vanligt verksamhetsår, vilket betyder att vi 
inte gör så mycket ändringar från föregående års budgetar. Vi ska fråga om mer 
pengar för sociala event. Vi behöver fråga om mer pengar för att få fler LS-tröjor och 
tygpåsar. Vi har inte sökt några pengar från fonder eller dylikt vilket tidigare styrelser 
har gjort. Frågan lyfts om vi ska söka pengar från olika fonder. Rosanders fond har 
äskats pengar från för AMEE, men eftersom det inte blev av har vi inte ansökt om 
det i år.  
 
Bör avvakta med att köpa in mer tröjor och tygpåsar tills dess att vi har bytt logga.  
 

I2 MHFA 
Föredragande: Gonza 

Gonza var på lektion angående Mental Health First Aid igår. Det var avsevärt 
mycket bättre för läkarstudenter andra gången, mer fokus på diagnoser, hur man 
gör när någon får psykos, lider av schizofreni, aggressivt beteende, vilka 
varningssignaler man ska titta efter och hur man för det vidare. Det hade passat 
utmärkt att ha en sådan utbildning termin 4 i samband med farmakologi-studierna. 
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Det var inte långsökt eller något som det kan förväntas att folk har koll på sen innan. 
Om man kunde ändra så att dag 1 komprimeras till en timme och hålls i samband 
med dag 2. Gonza har redan pratat med Puck Norell på MF om att det vore bra att 
kämpa för att lägga in i utbildningen på 6-åriga läkarprogrammet. Finns det något vi 
kan göra för att driva frågan? Är det möjligt att modifiera MHFA? KI ska upphandla 
det som ett paket. Gonza pratade med han som höll i utbildningen, det var för 
repetitivt för läkarstudenter dag 1, han tyckte att man skulle meddela detta och 
försöka anpassa det för olika program. Vill KI upphandla? Inte efter att ha pratat 
med Lund. Enligt Lundastudenterna hade de fokus på ungdomspaketet, vilket är 
konstigt eftersom det är vuxna människor. Har inte testats ordentligt av något 
läkarprogram än. Vidare samtal med Marie Dahlin. Eftersom det är KI som ska köpa 
det här är LS begränsade i hur mycket vi kan påverka. Ett bra förslag är att göra 
ändringar så att det är mer lämpat för läkarstudenter. Kan vara bra att ta vidare 
ärendet och säga att Läkarsektionen står bakom en ändring som anpassar det 
bättre till läkarstudenter.  
 
Eftersom det inte berörs så mycket psykisk ohälsa under PU kan det finnas en 
poäng att ha kursen oavsett, men det hade blivit bättre om man kunde ändra på 
upplägget så det blev mer anpassat för läkarstudenter. Det är också liknande 
problematik som man ska tänka som läkare, nyttigt att lära sig i allmänhet. 
 
Om inte MHFA, har det diskuterats andra åtgärder? Det som diskuterats är att 
studenter på KI inte riktigt vet hur man ska söka hjälp. Det bör? göras mer synligt, 
visa upp hjälpen som finns. Psykisk ohälsa behöver pratas om mer för att synliggöra 
och avstigmatisera det. Gonza ska prata med Marie Dahlin och berätta att det var 
en bra utbildning.  
 

I3 Workshop Patientsäkerhet  
Föredragande: Ib  

Socialstyrelsen kontaktade Läkarsektionen angående en workshop i 
patientsäkerhet. Det var ingen som gick. De har nu skickat ut en enkät som ska 
besvaras senast 30 september. Mailet är från Karin Leander och där finns det en 
länk.  
 
Nästa möte  

N1 Datum, tid och plats för nästa möte  
På KI 2020-10-14, 17:00.  
 
Mötets avslutas 
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Ordförande Ib Green-Petersen avslutade mötet kl. 17.37.  
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Vid protokollet 

 
 
 
--------------------------------------- 
Carl-Johan Eriksson, mötessekreterare 
 
 
Justeras 

 
 
 
--------------------------------------- 
Ib Green-Petersen, ordförande 
 
 
 
--------------------------------------- --------------------------------------- 
Louisa Azizi, justeringsperson Abdulmalik Mahdi, justeringsperson
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