
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #1

Datum: 18 Februari 2021

Tid: 17.30

Plats: zoom

Närvarande
Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Ib Green-Petersen
Gottfrid Rehnman
Grim Olivecrona
Gustav Axelsson
Hedieh Mohammadi
Huynh MInh Queyen Mai
Irene Kessler
Isabell Åberg Wallin
Iraida Suditu
Kristina Åblad
Lyzan Shukr
Maria Abrahamsson
Naima Kilhamn
Niki Khatibi
Norah Hashem
Ridita Khan
Robin Zhou
Selma Mouftakir
Sharveri Seetharaman

Therese Åkerlund

Viivi Sairanen
William Lindström
Capucine Delorme
Clara Kihlborg
Darya Aspromonti
Elaine Ecker
Erik Blomfjord
Mohammad Ayham Kadi
Sharon Vos
Adele Kastensson
Anton Axelsson
Hannah Van Bunningen
Sarah Kashkash
Sarah Awad
Mischelle
Elina Azizi
Maria al Noh

Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amini
Malin Granbom Koski
Isac Kopsch
Alexander Liimatainen
Aliide Sjögren
Amanda Sköld
Amelie Nilsson
Anton Korpe
Astrid  Ostholm
Edvin Edung
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Elaine Ecker
Elina Azizi
Gonzalo Aguayo

Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Louisa Azizi till mötesordförande.

F2 Mötets behöriga utlysande
Mötet beslutade:
att mötet var behörigt utlyst.

F3 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Nora Hashem och Gustav Axelsson till  justerare.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga protokollet till handlingarna.
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Informationsärenden

I1 Presentation av nya styrelsen och introduktion till vad Läkarsektionen gör
samt vilken plats Läkarsektionen har i programstrukturen. Föredragande:
Louisa Azizi

I2 Presentation av Läkarsektionens utskott Med-SM, LÄSK och
Introduktionsinternatet och introduktion till vad utskotten gör.

- Edwin Edung, vice ordförande i LÄSK presenterade LÄSK
- Kristina Åblad, vice ordförande för introduktionsinternatet presenterade

introduktionsinternatet.
- Grim Olivecrona presenterade MED-SM.

Föredragande: Kristina Åblad, Edvin Edung och Grim Olivercrona

I3 Information från styrelsen Föredragande: Louisa Azizi

Kursråden kommer vara en del av läkarsektionen i det nya läkarprogrammet, LS
kommer alltså behöva organisera kursrådsrepresentanterna.

I4 Rapport från OMSiS

Föredragande: Ib Green-Petersen

Medlemmar i Läkarsektionen deltar regelbundet på OMSiS, Ordförandekonventet för
medicin studerande i Sverige som  är ett nationellt samarbete mellan de
utbildningsbevakande organen vid varje lärosäte. Senaste mötet hölls via Zoom och
styrelseledamot Ib rapporterar från mötet.

- Det brukar vara unikt för lärosäten att bidra så mycket pengar som KI:s
introduktionsinternat tidigare har fått. På andra lärosätena brukar studenterna
behöva betala själva om de väljer att delta på alla aktiviteter. Vidare har
sponsorer vid andra lärosäten ofta bidragit till deras introduktionsverksamhet.

- Uppmärksammat fall i Lund; tidigare dömd brottsling som ska gå ut på VFU.
Frågan har väckts om det är lagligt eller om man får spärra någon. Han var
dömd vför våldtäckt på en annan kvinnlig läkarstudent. Han har ju avtjänat sitt
straff. Ska man då spärra honom eller låta honom gå på vfu?

-

I5 Revidering av meritlistan för utbytesstudier, LINK
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Föredragande: Malin Granbom Koski

Meritlistan för utbytesstudier ska revideras i LINK. Malin kommer presentera hur
studentrepresentanterna i LINK kommer gå tillväga för att inhämta studentopinion
inför revideringen.

Läkarprogrammets internationella komitté. Meritlistan är en del av ki:s prioritering i
utbytesstudier. Årlig revidering har börjats genom att öppna upp ett google-formulär
för att ta upp student-opinion för att komma upp med förslag på förändringar i denna.

I6 Introduktionsverksamhetens utformande i det sexåriga läkarprogrammet
Föredragande: Louisa Azizi, Isabela Möller och Kristina Åblad.

I höst börjar det sexåriga läkarprogrammet gå på Karolinska Institutet. Med detta
byte av program så tillkommer ändringar i introduktionsverksamhetens utformande
och relation till KI .

- Kollot vill hellre vara en självständig verksamhet, för att slippa ha några
obligatorium från KI:s sida. Kollot fick två obligatoriska eftermiddagar med ki-
finansieringar, som inte kommer innefatta etikseminarium utan mer
“lära-känna-typ” av aktiviteter. En arbetsgrupp är på väg att skapas. tanken
med den är att det kommer vara folk som är med i introduktions styrelsen,
någon från LS.

- Hur får man med så många som möjligt att gå på introduktionen, det kan vara
svårt att nå ut till alla studenter via sociala medier eftersom alla studenter inte
använde sociala medier.

- Eventuellt Ki:finansierat “häng” på skolan. Eftermiddagarna kommer vara till
fördel för detta.

- En arbetsgrupp för introduktionsverksamhetens utformande håller på att
skapas.

I7  Inventering och utlysning av studentrepresentanter

Föredragande: Malin Granbom-Koski och Carl-Emil Lim

Vårens utlysning av poster som studentrepresentant inleds inom kort. I samband
med detta kommer en inventering av samtliga nuvarande studentrepresentanter ske.
Ansvariga för studentrepresentation i styrelsen

Malin och Carl-Emil presenterar de viktigaste datumen och hur förfarandet går till.
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Utlysning av nya studentrepresentanter kommer ske den 8 Mars och därför ska
inventeringarna och kontroll av studentrepresentanternas närvaro ha varit klart tills
dess.

Diskussionsärenden

D1 Salstentamina under covid-19

Diskussion och uppföljning av upplevelser och utformningen av salstentamina
under föregående period.

Tankar från studenter:

- Hur hårda är man med symptom? Man måste skriva omtenta under pågående
kurs, och det känns därmed jobbigt att missa ett tentatillfälle för att man följer
reglerna och när man då “straffas” för att ha följt reglerna och inte heller
erbjuds något extra examinationstillfälle.

- Enligt kursledningarna är det studenternas egna ansvar att motverka
smittspridning så fort de är utanför tentasalen. Programmet försätter
studenterna i en situation där de riskerar att sprida smitta.

- Tycker att det är känslokallt att uppmana studenter att vistas i utomhus i dåligt
väder, under en klass 1 varning. Tråkigt att studenter inte får hjälp eller blir
erbjuden att få det underlättat för sig att skriva en omtenta i de fall
studenterna inte kunnat skriva på grund av att de stannat hemma för att följa
regeln att inte skriva tenta om man har symptom.

- t10-tentan; någon hade gått med symptom till tentan på grund av bristfällig
information från kursledningen.

Rapporter

R1 Rapportrunda

PIL

- Nytt begåvningstest ska komma och börja användas, eventuellt redan 2022.

TK1+2

- Diskuteras om tentor ska skickas ut till studenterna via post eller inte.
- TBL ska användas för dessa.

TK3
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- Stora studentgrupper som börjar termin 5 och 6 framförallt. kan orsaka
problem vid placering i olika sites. gamla tentor diskuterades även här.

PU

- Integrering av pu frågor i dfm3 tentan, och över 50% som hade failat frågan.
Hädanefter kommer det endast planeras för online pu frågor i något form av
quiz.

TK4

- Examinationsformer diskuteras. Det kommer stora studentkullar under termin
7, vilket kommer bli problematiskt vid placeringarna. Det kan därmed bli vara
svårt då att ta emot internationella studenter då. Den kliniska undervisningen
kanske då blir försvämrad. kärlkirurgin är ojämlig på grund av att det finns
olika mycke toå olika sites. studenter vill ta ut gamla tentor.

TK5

- En checklista som specificerar läkemedelsordinationer finns i ett rum på
Canvas. Studenter ska ha med sig denna listan på vfu:n. Problemet har varit
att denna lista ej har presenterats för studenter, så alla vet inte att den finns.
Det ska vara som ett canvasrum endast för läkemedel.

TK6

- Mer återkoppling från studenter önskas, och det upplevs från lärarnas håll att
inte så många studenter närvarar på kursråden.

TK7

- CANVAS; bättre förståelse för kurswebben struktur behövs. En ny
arbetsgrupp bildas för att göra en ny canvas-mall.

- Vad tycker studenter om frågestunder efter föreläsningarna? Ska man ta bort
dem i och med att det inte är så många studenter som deltar på dem. Kan
man ha bättre upplägg för att studenter ska utnyttja frågestunderna mer och
få ut mer ifrån dem?
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FUM

- Många valärenden, nomineringar till fullmäktige, kommitteer osv.
- Proposition att införa mer transparens i fullmäktiges ekonomi så att man kan

se att pengarna går till rätt sak.

PR

- Man har lagt till ett nytt koncept som kallas dialogmöte. Ansvariga i
ledningsgruppen har sett att mycket händer i det nya programmet. Avveckling
av tk3 i det nya programmet. Man måste klara klinisk medicin och kliniskt
körkort för att få komma till nästa termin.

- Planen är att det ska vara minst 6 examinationstillfällen innan man blir
spärrad till det nya programmet.

- Överlämnandemöten; inför varje termin brukar lärarna identifiera studenter
som har halkat efter eller haft problem att klara av programmet. Formatet för
mötena har ändrats lite; man har ändrat syftet till att man ska hjälpa studenten
att ta sig vidare. Frågor om GDPR togs också upp, gällande textning för
studenter med hörselproblem.

Nästa möten

- Torsdagen 11 mars, 17:30-19:30
- Torsdagen 8 april, 17:30-19:30
- Torsdagen 6 maj, 17:30-19:30

Mötets avslutande

Mötesordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 19:28.

Vid protokollet

---------------------------------------
Zabih Aurfan, mötessekreterare

Justeras
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---------------------------------------
Louisa Azizi, mötesordförande

--------------------------------------- ---------------------------------------
Gustav Axelsson, justerare Norah Hashem, justerare
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