
Protokoll
STYRELSEMÖTE #3

Datum: Måndag 08 Mars 2021

Tid: Kl 17.00-20.00

Plats: Zoom

Närvarande:
Louisa Azizi
Isabela Möller
Zabih Aurfan
Niki Khatibi
Carl-Emil Lim
Misha Amini
Malin Granbom Koski
Isac Kopsch
Ib Green-Petersen
Hannah Van Bunningen
Formalia

F1 Mötets öppnande
Ordförande Louisa Azizi öppnade mötet kl. 17.04.

F2 Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutade:
att anse dagens möte behörigt utlyst.

F3 Val av mötets ordförande
Styrelsen beslutade:
att välja Louisa Azizi till mötesordförande.

F4 Val av mötets sekreterare
Styrelsen beslutade:
att välja Zabih Aurfan till mötessekreterare.

F5 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade:
att välja Ib Green-Petersen och Niki Khatibi till justeringspersoner.

F6 Anmälda förhinder
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Det noterades inga anmälda förhinder.

F7 Adjungeringar
Hannah van Bunningen

F8 Fastställande av dagordning
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen utan förändringar.

F9 Föregående protokoll
Inga protokoll att lägga till handlingarna.

Diskussionsärenden

D1 Check-in
Arbetet i LS fortskrider och alla styrelsemedlemmar är glada i arbetet.

D2 Information från ordförande
Föredragande: Louisa Azizi
-Möte med programledningen: utförligare beskrivning om arbetsgrupper som
diskuterats från programledningens sida. Behov av ökad tydlighet i hur
studentrepresentation ska gå till vid arbetsgrupper som endast skulle behövas för
cirka 2 möten per år, till exempel angående listan om förtur till olika sjukhus.
- Möte med olika utskott: önskemål om olika representanter i arbetsgruppen för
introduktionsverksamheten.
- LÄSK tycker att hyran för MF är för hög, vilket har konsekvenser på grund av
begränsad budget.
- Styrelsen hade inspring för t2:orna, samt t1:orna i syfte att promota arbetsgruppen
för avveckling av det 5,5 åriga programmet samt göra reklam för LS.

D3 Information om posten som studerandeskyddsrepresentant.
Föredragande: Hannah van Bunningen

- Arbetsmiljö: fler från olika sektioner, ganska många PhD-studenter, tyckte
kontroll och granskning av dålig arbetsmiljö var ett problem. Strukturell
rapportering av arbetsmiljön har nu skett sedan cirka 2 år tillbaka. Varje
institution på KI har ett studentskyddsombud, ofta med PhD-studenter
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anknutna till respektive institution. För att koppla in alla program har
representanterna från programmen också tagits in.

- Nu finns en sida på MF med namn på alla representanter. Sidan heter
“skyddsnätverket”. Det finns olika “kategorier” av skyddsombud:

- Studerandeskyddsombud: ansvariga för varje institution.
- Studerandeskyddsrepresentanter: mindre makt, posten behöver

tillsättas för läkarprogrammet. Den som får posten ska gå en
utbildning om vilka regelverk, rättigheter, kontaktuppgifter som är
relevanta för studenterna.

D4 Informationskväll om sjukhusvalet för T3:orna
Föredragande: Niki och Isac

- Diskussion om huruvida man köpa något som tack till föredragare under
informationskvällen för T3:orna, och även till studievägledare Karin som
ställer upp utanför sin arbetstid. Detta är något som gjorts under tidigare år
när evenemanget ägt runt på plats.

- Alla i styrelsen håller med om att det är en bra idé.

D5 Information/återkoppling om informationskvällen samt användning
av digitala hjälpmedel
Föredragande: Misha och Niki

- Evenemanget gick bra, hög närvaro trots zoom samt många frågor. Alla
frågor hann inte besvaras.

- Viktigt att fortsatt trycka på syftet med informationskvällen, att föredraganden
är subjektiva samt att alla alternativen ger lika utbildning, något som även
uppskattades av studievägledare.

- Det var bra att det var studentrepresentanter från Läkarsektionen som var
föredragande, då det ändå är ett event som LS står för. Dessutom tangerar
en del av frågorna LS och därmed också effektivt med representanternas
närvaro.

- Mentimeter användes och upplevdes vara mycket smidigt och effektivt.
Majoriteten av frågorna kom in via menti, varigenom man kan vara anonym.

- Kan Mentimeter användas under sektionsmöten? Menti har även andra
funktioner och kan vara mycket användbart, exempelvis för
diskussionspunkter under digitala sektionsmöten?

D6 Inkommen fråga från student
Föredragande: Ib Green-Petersen
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- En student undrar om man kan få dispens från VFU för att vaccinera sig? Hur
ska LS ta ställning till detta?

Tankar från styrelsen:
- Beror lite på var man har sin placering och var man ska vaccineras?
- Man borde kunna anpassa vaccinationstiden själv, eftersom man ändå bokar

själv.
- Detta är ett problem som man i de flesta fall kan lösa själv, så det är onödigt

för LS att driva denna frågan.
- Det är mer en individuell fråga som man bör lösa själv med sin handledare.

D7 Information om möte med Elinor Kenne
Föredragande: Louisa och Isabela

- Fråga som lyfts: hur kan vi se till att fortfarande ha studentrepresentation när
kurserna startar men att studentrepresentanterna är effektiva, alltså att de
inte bara behöver sitta med under mötena och titta på?

- Studentrepresentanter har utlysts för basvetenskap 1.
- Att ha studentrepresentanter med i arbetet att sätta kursplaner är inte så

effektivt, behöver de vara med?
- LS behöver få en lista på viktiga studentfrågor från tidigare

studentrepresentanter i motsvarande kurs inför studentrepresentationen i det
nya läkarprogrammet. Med andra ord skulle det underlätta för kommande
studentrepresentanter i basvetenskap 1 att veta vad de ska fokusera extra
mycket på samt vilka frågor som bör fortsätta drivas.

Tankar om arbetsgruppen “utformning av kursplaner”;
- Kan det vara bra med studenter som har gått kursen tidigare? Om man

däremot har en lista med frågor som bedrivits och som är enkel att följa så
kan egentligen vem som helst vara med i arbetsgruppen, oavsett
terminstillhörighet.

- Fördelaktigt att ha någon som går i högre terminer.
- Vi behöver bara 2-3 studenter i gruppen, vi vill gärna ha folk från högre

terminer.
- Sammanfattning: representanter som bollplank för alla kurser som skapas,

helst övre terminstillhörighet med större insikt i programmet.

D8 Utbildningsrådet
Föredragande: Isabela

- Som MF:s Läkarsektion;
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- Universitetet är skyldiga att ge oss möjligheten att vara representerade. Vi
måste inte vara representerade men vi måste ha möjligheten till
representation.

- Karolinska institutets organisation: konsistoriet med MF:s ordförande.
Fakultetsnämnden motsvarar riksdagen och fakultetsrådet regeringen.
Fakultetsnämnden består av tre kommitteer; KU, Forskning och Doctoring
education.

- Institutioner får i uppdrag att bedriva program och kurser.
- I framtiden är det inte MF som ska utse representanter för institutionerna.

Detta uppdrag ska bollas ned till sektionerna. I regel är en institution ansvarig
för ett program, förutom läkarprogrammet och biomedicinprogrammet som är
fördelat över flera institutioner.

- Utbildningsrådet och sektionerna bör kommunicera med varandra, frågan är
hur det ska ske? Kopplingen student-sektion-utbildningsrådet behövs.

- Ett forum för att hämta opinion behövs.
- Krav kan ställas på att de som får merit ska komma och vara med så mycket

så möjligt på möten.

D9 Diskussion om loggan
Föredragande: Isabela

- Nya alternativ har skickats av Mathias Holmberg.
- De flesta i styrelsen är eniga om att “KI” ska vara med
- Ormen i Mathias förslag ser för aggressiv ut
- Feedback: L:et komma mer till vänster och försöka göra ormen mindre

aggressivt så att det ser mer “medicinskt” ut, likt Asklepiosstaven/
Eskulapsstaven.

- Styrelsen önskar samma typsnitt som LS-grafiska profil: Julius Sans One.

D10 Förslag om kursrådsrepresentationens organisation i 6LP
Föredragande: Louisa, Carl-Emil och Ib
Louisa, Carl-Emil och Ib har diskuterat och tagit fram tre förslag för hur
kursrådsrepresentationen kan se ut i det nya 6-åriga läkarprogrammet. Tre alternativ
presenterades:
1. Ber alla kursansvariga att meddela oss vilka som är kursrådsrepresentanter,
återkopplar sedan till respektive TK så får de inhämta studentopinion därifrån.
2. Kursrådsansvarig skickar ut slide med QR kod, som exempelvis är kopplad till
excelark.
3. Vi väljer - vi går in i intro, presenterar oss, väljer, återkopplar till
respektive TK.
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Styrelsen kom fram till att alternativ 2 är det bästa alternativet.

Vidare diskuterades att begränsa kursrådsrepresentationen till 2 studenter per kurs.
Kursrådsrepresentanter får D-merit, och för att erhålla denna merit så vill vi sätta
tydligare krav. Det blir mer hanterbart med 2 kursrådsrepresentanter per kurs.
Tidigare har bristande kontakt mellan kursråd och LS varit ett problem, hoppas
kunna lösas till det nya läkarprogrammet.

Valärenden

V1 av styrelserepresentant till utbildningsrådet

Carl-Emil Lim valdes till LS nya
representant i utbildningsrådet.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden

Rapporter

Inga rapporter.

Informationsärenden

Inga informationsärenden

Nästa möte

N1 Datum, tid och plats för nästa möte
2021-03.29, kl. 17:00, Zoom

Mötets avslutas

Ordförande Louisa Azizi avslutade mötet kl. 20.00.
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Vid protokollet

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

Justeras

--------------------------------------- ---------------------------------------
Ib Green-Petersen, justeringsperson Niki Khatibi, justeringsperson
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