
Protokoll
SEKTIONSMÖTE #8

Datum: 24 november 2022

Tid: 17:30

Plats: Franklinsalen, Scheelelaboratoriet

Närvarande

Amadeus Rabenius
Anastasia Lundman
Anna Johansen
Anton Wasielewski
Areeba Ahmad
Cassandra Theorin
Daniel Sortebech
Edvin Monemi
Edward Dahlbäck Rörström
Elias Karlsson
Elina Azizi
Ella Belusa
Ellinor Drakenward
Emma Härsjö
Emme Sellin Bredberg
Filip Kärnebro
Gonzalo Aguayo
Gustav Axelsson
Hansika Koclikarage
Hedvig Mannius
Ida Norberg
Iraida Suditu
Isabell Åberg Wallin

Jennie Jiang
John Westerberg
Julius Jakobsson
Maja Palebo
Maren Gerdes
Mita Ek Wretling
Nabeel Aziz
Naixuan Pei
Natasha Olsson
Nigin Jamizadeh
Norah Hashem
Otto Åberg
Philip Lahdo
Sara Fälth
Sara Kashash
Sara Spasova
Sigrid Turesson
Sohaib Adem Osman
Tim Lindholm
Towe Andersson
Victor Lindblad Poturaj
William Wu



Formalia

F1 Mötets öppnande
Mötet beslutade:
att välja ordförande Anna Johansen till mötesordförande.

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

F3 Val av mötets sekreterare
Mötet beslutade:
att välja Ida Norberg till mötessekreterare.

F4 Val av justeringsperson
Mötet beslutade:
att välja Amadeus Rabenius och Cassandra Theorin till

justeringspersoner.

F4 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade:
att fastställa dagordningen.

F5 Föregående protokoll
Mötet beslutade:
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Informationsärenden

I1 Information från styrelsen
Föredragande: Anna Johansen.

- Idag, 24/11, stänger ansökan till Läkarsektionens styrelse.
- Arbetet med utfärdande av meritintyg för engagemang inom Läkarsektionen

pågår.
- Information om SORK och dess implementering i Läkarprogrammet på KI i

framtiden.
- Ansökan till centrala poster på MF är öppen till den 27/11. Information om

detta förmedlas.
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I2 Studentrepresentantpost programkollegiet
Läkarsektionen har tillsatt nya studentrepresentanter för perioden
höstterminen 2022 till vårterminen 2023. I och med detta blev en post i
Programkollegiet ledig och vi har nu valt att till utlysa denna post.
Föredragande: Isabell Åberg Wallin och Gustav Axelsson.

- Då tidigare studentrepresentant i Programkollegiet under höstens utlysning
blev vald till post i Programnämnden utlyses PK-studentrepresentantpost nu.

- Studentrepresentant för PK presenterar arbetet i Programkollegiet och vad
det innebär att inneha posten.

I3 Infokväll inför examensarbetesterminen
Efter önskemål från sektionsmedlemmar och diskussioner på tidigare
sektionsmöten under året så har Läkarsektionens styrelse glädjen att få
meddela att det kommer bli en första infokväll för studenter som framförallt
läser termin 6 inför examensarbetet.
Föredragande: Isabell Åberg Wallin.

- Styrelsen presenterar infokvällen för examensarbetet.
- Denna infokväll är främst riktad till studenter som ska skriva examensarbetet,

men alla studenter på läkarprogrammet är välkomna.
- 4 studenter som tidigare har skrivit examensarbetet kommer att presentera

hur de gick tillväga samt svara på frågor.
- Mer information kommer att förmedlas via Läkarsektionens sociala medier.

I4 Läkarsektionens årsmöte och genomgång av styrelseuppdrag.
Läkarsektionen har årsmöte den 1a december. Styrelsen ger information om
mötet samt en genomgång av diverse uppdrag i styrelsen. Inkluderar en
frågestund.
Föredragande: Styrelsen.

- Styrelseledamöterna presenterar sina roller i styrelsen och vad posterna
innebär.

- I styrelsen ingår varje år en ordförande, en vice ordförande, en
sekreterare samt 3-6 styrelseledamöter.

- Läkarsektionen har sektionsmöten en gång per månad, och styrelsemöten ca
2 gånger per månad.

- Information kring hur styrelsen kommunicerar med sektionsmedlemmar och
studentrepresentanter förmedlas.
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Diskussionsärenden

D1 Vad vill ni se att Läkarsektionen gör 2023?
Vilka områden tycker sektionen ska vara i fokus under 2023. Har du en specifik
fråga som du vill driva eller som du tycker att sektionen bör driva?
Föredragande: Anna Johansen.

- Opinion från mötesdeltagare:
- Overallkultur på KI.
- Mer satsning på Läkarintroduktionen. Bra för samhörighet både inom

klassen och programmet i stort.
- Kursledningar ska arbeta med dysfunktionella TBL-grupper.
- Nya läkarprogrammet har inga histologitutorer. Detta efterfrågas.
- Fokus på första kullarna på det 6-åriga läkarprogrammet.

- Kanske kan enkäter från dessa klasser skickas även till
Läkarsektionen.

- Brist på information. Brist på planering. Detta behöver ändras
på.

- Det finns ett behov av en faciliterad kontakt mellan studenter i
den första kullen och kursledningar.

- Mer kommunikation kursledningar emellan. Ofta görs samma
“fel” på varje kurs. TBL fungerar ej likvärdigt på alla terminer.

- Ny arbetsgrupp för 6-åriga läkarprogrammet inom
Läkarsektionen föreslås. Utveckling av enkäter är ett förslag.

- Läkarsektionen bör marknadsföra sig mer på sociala medier.
- Handledarens roll under den kliniska placeringen. Det finns ett behov

av utbildning för alla handledare i vad studenterna ska lära sig på sin
placering.

- Samarbete med Sveriges Läkarförbund Student efterfrågas.
- Utbytesprogrammet är i vissa fall dysfunktionellt. Många studenter

behöver resta många saker på KI, trots att utbildningen ska tillgodoses
på det utländska universitetet.

- Dialogen mellan kursrepresentanter och studentrepresentanter bör
faciliteras.

- Information om Läkarprogrammet på KI till studenter som börjar
programmet under senare terminer.
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Rapporter

R1 Rapportrunda
Rapport från samtliga som har haft möte sedan senaste sektionsmötet.
Föredragande: Studentrepresentanter i temakollegier, kommittéer och
arbetsgrupper.

PN

- Professionellt förhållningssätt och implementering av detta som en
examinationsgrund i det nya läkarprogrammet diskuterades.

- Detta kommer att presenteras för studenter på det nya
läkarprogrammet under nästa termin.

- Undersökning kring hur många docenter som har läkarexamen
presenterades.

- Handböcker för examination inom OSCE, SBA-frågor och tRAT har
sammanställts.

PR

- Möjlighet för studenter på 5,5-åriga läkarprogrammet att ansöka om enstaka
kursplats på termin 5 i fall av spärr.

- BV5 går nu för första gången. Studenter upplever att formativ OSCE BV5
hade bättre struktur än formativ OSCE BV3.

Terminskollegium 1

- Forskningsfrågor ska implementeras i appliceringsuppgifter under TBL, för att
introducera forskning tidigt under programmet.

- Global Hälsa ska inkluderas i lärandemålen för BV2.
- Diskussion kring om facit för appliceringsuppgifter ska publiceras.

- Diskuteras bland mötesdeltagare, och den generella opinionen är att
studenter vill ha tillgång till facit på uppgifter som har genomförts. Det
är inte produktivt att undanhålla information från studenter.

Terminskollegium 3

- Studenterna på Basvetenskap 5 verkar nöjda med kursen.
- Journal Club diskuterades. Mer epidemiologi eftersökes till Journal Club.
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Temakollegium 4

- Kursplanen för termin 7 revideras, med SBAR, vårdnivåer och
läkemedelsförskrivning som eget mål. Dessutom genomförs arbete för att
kondensera kursplanen till kärninnehållet då den tidigare har innehållit mycket
detaljer.

- Mer konsultationsteknik-undervisning efterfrågas under kirurgikursen.
- Diskussion kring utbytesuniversiteten under termin 7. Dessa ska ses över för

att kvalitetssäkra utbildningsnivån för studenter.

Temakollegium 7

- Hälsa i Samhälle och Miljö: Låg svarsfrekvens på kursutvärderingsenkät.
- Skriftlig salstenta med open book: Kursledningen behöver vara tydligare med

information inför denna, då studenterna upplevde onödig stress kring vilket
material som tilläts och inte.

VetU

- Kursplanen för Medicinsk Vetenskaplig Metodologi (MVM) har lagts om för
det nya läkarprogrammet, och kommer att innefatta mer information och ha
högre kunskapskrav.

- MVM-kursen kommer att läggas efter kursen Klinisk Medicin på 6-åriga
läkarprogrammet, till skillnad från 5,5-åriga programmet där MVM ligger mitt i
Klinisk Medicin.

- Opinion från mötesdeltagare:
- Bra att lägga MVM närmre examensarbetesterminen.
- Dessutom bra att få läsa Klinisk Medicin sammanhållet, utan

avbrott för MVM-kursen.
- Dock är det bra att ha gått MVM innan en som student börjar

söka plats för examensarbete.

Kursansvar 6-åriga läkarprogrammet

- Diskussion kring kursupplägg för 6-åriga programmet.

Avvecklingen av 5,5-åriga programmet

- Utvärdering av informationsmöte för sista terminerna på 5,5-åriga
läkarprogrammet.

- Diskussion kring hur information kring spärrar och liknande bäst ska
förmedlas till studenter på de sista terminerna på 5,5-åriga programmet.
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- Datum för restexaminationer för MVM och Klinisk medicin diskuterades.

PIL

- Utbildningsdag för intervjuare har genomförts.
- Könsfördelning hos antagna via PIL har gåtts igenom.

Kurswebbar

- Arbete med Canvas pågår.

Nästa möten

Årsmöte 1 december kl. 17:30.

Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Johansen avslutade mötet kl. 19:25.

Vid protokollet

______________________________

Ida Norberg, mötessekreterare

Justeras

______________________________

Anna Johansen, mötesordförande

______________________________

Amadeus Rabenius, justerare

____________________________

Cassandra Theorin, justerare.
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