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Närvarolista:
Erica Aldenbäck, T5, vice ordförande MSR
Björn Lindahl, T5, ordförande MSR
Andreas Jansson, T2, sekreterare MSR
Joakim Pettersson, T11, styrelseledamot MSR
Ida Petäjä, T5, styrelseledamot MS
Karin Berg, T7, SLF Student
Måns Aspåker, T, IT-bevakare 1
Tobias Vuorelma, T2, IT-bevakare 2
Samuel Backman, T, Klinikkurt-ansvarig
Adam Bergman, T9, ordförande MF
Elin Lundqvist, T1, kursrep
Iris Olovsson, T1, kursrep
Astrid Bergentz, T2, kursrep
Emelie Edsmalm, T2, kursrep
Rodi Misto, T3, kursrep
Sigrid Ivarsson, T5, kursrep
Frida Kristiansson, T5, kursrep
Elin Leaner, T6, kursrep
Lia-Chasmine Hedman, T6, kursrep
Johan Bengtsson, T8, kursrep
Sofia Kühner, T9, kursrep
Olof Sundström, T10, kursrep
Louise Erikson, T10, kursrep
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§ 1. Mötets öppnande
Björn hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Formalia
Björn Lindahl väljs till ordförande, Andreas Jansson till sekreterare. Måns Aspåker väljs till
justeringsman. Dagordning godkänns men föregående protokoll kan ej godkännas då det inte
är färdigt än.
§ 3. Information
Frågor om information som legat i dokument på google-docs.
(MSR:s styrelse, PK, Programrådet, GRUNK, MedSek, SLF Student, MF, IntKom,
Studiebevakare, Studentstudievägledare)
Styrelsen:
Ordförande Björn informerar om att ännu ett extra årsmöte kan komma att utlysas för att få
till ändringar kring val av sekreterare samt kassör. Det förenklar för den nyvalde kassören.
Kassören behöver inte granska sitt eget arbete, utan får granska någon annans arbete. Det blir
en dubbelkoll av kassörens verksamhet.
Förslag från styrelse:
Terminsmöte kan komma att utlysas, kassör och sekreterare väljs in, eventuellt ledamot. Detta
leder till bättre kontinuitet inom styrelsen. Mer kontinuitet i styrelsen är även önskvärt från
programkommitténs sida.
PK
-

TBC-vaccination: All vaccination av TBC kommer att upphöra både inom
läkarprogrammet samt sjukvården.

-

Prioriteringsordning: Intyg från försäkringskassan kommer numera att krävas från
föräldrar som vill ha prioritering vid utplacering. Detta för att det har förekommit
studenter som utgett sig för att vara föräldrar för att få sin placering i Uppsala.

-

32 timmars veckan: Fråga om att det ska vara okej att bli placerad 3 dagar istället för 4
eller fem. Ett förslag ska bordläggas på onsdag, 13/3, därmed ingenting som är beslutat
om än. Förslaget innebär att kursledare får bestämma om detta på två grunder. Om det är
pedagogiskt fördelaktigt att korta ned placeringen samt om det finns obligatoriska moment
att ta igen som student.

-

Röntgenveckan: Andra kurser har fått korta ned till den grad att kursledarna känner att de
inte kan fullgöra sitt uppdrag. Därför vill man flytta på röntgenveckan, trots protester från
kursledaren för röntgenveckan samt studenter. Terminsansvarige vill ha kvar
neurologiröntgen, men det som inte har med neuro att göra ska flyttas till en annan termin.
Det är möjligt att delar av veckan kan placeras vid T11, T6 eller T7.
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-

Dispens från 32-timmarsveckan på T8: T8 får dispens för 32-timmarsveckan för öga- och
ÖNH-blocken. Detta för att kunna ge en fullgod undervisning. Det är en tillfällig lösning
tills frågan om röntgenveckan är löst.

-

Reflektionsuppgift rond: Tidigare har det varit ett krav att leda 3 ronder från T5-T8. Nu
har det tagits beslut om att det är obligatoriskt att leda 2 ronder, istället för 3. Det är
studentens ansvar att ta initiativ att leda rond.

-

Läkarförbundets grundutbildningsenkät: Detta är en enkät som skickas ut till
nyexaminerade läkare där de kan tycka till om sin utbildning. Frågor som är
återkommande för Uppsala universitet är att dem kliniska delarna inte är av tillräcklig
kvalitet. Kompetenskontrollerna behöver förbättras i kvalitet, det är för lätt att ta sig
igenom läkarprogrammet. Integration mellan teori och praktik är också något som behöver
förbättras.

-

Förmånsbeskattning av matersättning: Det är beslutat att man får ersättning för mat där det
inte finns möjlighet att tillaga mat själv. Detta skulle ha varit 150 kronor/dag, men på
grund av förmånsbeskattning så blir summan 112 kr per dag.

-

Omyndiga personer på läkarprogrammet: Denna termin har en omyndig person börjat på
läkarprogrammet. Detta belyser ett problem, att det inte finns en åldersgräns på
läkarprogrammet. Ett problem med detta är att man exempelvis inte kan skriva under
sekretesspapper. Det finns även juridiska aspekter, exempelvis information till föräldrar.
Detta kommer att tas upp på det nationella grundutbildningsmötet i oktober. Uppsala
universitet kommer med stor sannolikhet att föreslå en 18-årsgräns vid detta möte.

GRUNK:
Föreläsningsserie om medicinsk humaniora: Ett arbete om att integrera medicinsk
humaniora vid fakulteterna pågår. Det har beslutats om att det ska hållas lunchseminarier.
Första inbjudan har kommit ut, något som IT-bevakaren ska skicka ut detta till
läkarprogrammet.
Medicinska sektionen:
Informerar om medicinska sektionen söker studentrepresentanter Studentposter kommer
väljas in imorgon eftermiddag. De måste väljas in fort pga. Internutbildning. Studiebevakaren
uppmanar att maila om det finns några frågor, ikväll. Detta gäller både fakultets- och
institutionsnivå. Studiebevakaren informerar kort om vilka grupper det gäller och informerar
om att det är bra för nätverkandet inför självständigt arbete.
Möten:
Inst nivå – 1 gång/månad
Fakultetnivå: 2 gång/månad
Medicinska vetenskaper kräver att man gått T5. Posterna på fakultetsnivå kan vara
arvoderade, mycket tid ska dock läggas.
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Styrelsen ska informera på läkarprogrammets facebooksida om detta, så att det kommer ut fort
till studenterna.

SLF-student
Planerar en rad olika evenemang:
• Föreläsning med läkare utan gränser
• Inför-sommarjobbskväll
• Forskningsmässa
• T1 möter T6
MF
Informerar om att bal är nära förestående, biljettsläpp inom kort. Mottagningen för dem nya
studenterna har gått bra.
Internationella kommittén
Internationella kommittén försöker få till 3 nya utbytesplatser. Dessa utbytesplatser är i
Tjeckien, Nederländerna och Malta. Men beslut är inte fattat ännu. Internationella kommitten
tycker att detta är en bra idé men man uppger att samarbete med kursledare går långsamt.
Numera går det att åka på ERASMUS-utbyten som är 2 månader långa, under kravet att det är
ett praktiskt utbyte. Tidigare har utbytena enbart varit 3 månader långa, vilket har skapat
problem under vissa kurser.

Studentkårens studiebevakare
Informerar om vad studentkåren är, med fokus på den medicinsk-specifika delen. Kåren vill
få föreningarna att känna sig närmare studentkåren. Informerar också om rollen som
studiebevakare. Studiebevakare ska finnas till för studenter när dem behövs. Fredrik är också
huvudskyddsombud, vilket innebär att han kommer att ha hand om skyddsombuden.
Studentstudievägledare.
Deltar inte.
§ 4. Kurserna rapporterar
T1
Medicinsk introduktionskurs är klar. Vårdcentralsplatser har blivit utdelade, det har
uppkommit klagomål på att man inte får ersättning för att samåka med bil. Detta trots att det
blir billigare. Styrelsen informerar om skälet till detta, universitetets miljöpolicy.
T2
Har haft möte med Dorothe Spillman, kursledare från EON. Allt har gått bra.
T3
Har KARL nu, upplever att det är en rolig kurs. Inget mer att tillägga.
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T4
Deltar ej
T5
De första veckorna har gått bra. Men hänsyn till placering har inte respekterats, enligt
studenterna. Ordförande informerar om att det inte finns några regleringar av detta, utöver
prioriteringslistan vid utplacering.
T6
Problem med att det ligger uppe gamla powerpoints på studentportalen. Rådet informerar om
att det finns ett beslut från programkommitén kring detta. Beslutet innebär att den slutgiltiga
PP-föreläsningen ska finnas tillgänglig för studenten 48 timmar innan föreläsningen. Vice
ordförande ska diskutera med kursledningen om detta. Måns Aspåker ska leta upp PKbeslutet.
T7
Schema har varit dåligt planerat. Men annars har de första veckorna gått bra.
T8
Utplaceringsschemat har varit försenat, det kom ut 1 dag innan kursstart. Ordföranden
informerar om att det inte enbart var kursledningens fel. Kursledning behövde dispens från
PK, och PK dröjde. Detta är inte acceptabelt men det gick tyvärr inte att undvika.
Ramschema som studenter fått var felaktigt. Folk har planerat efter ett gammalt ramschema.
Tidigare behörighetskontroll efterfrågas. Helst några veckor i förväg så att studenten vet i god
tid om denne får börja kommande termin. Eftersom detta är ett återkommande problem för
alla terminer så kommer styrelsen att ta detta vidare på nästa PK-mäte.
T9
Inget tentamensdatum satt, detta är problematiskt. Kursledning har sagt att det eventuellt blir
på en lördag. Det finns ett preliminärt datum, men det finns ändå frågetecken om när det
kommer bli av. Kursrepresentanter ska prata med kursledningen och återkoppla till styrelsen
om problemet inte är löst. Detta verkar vara ett återkommande problem. Terminen är
utplacerade den 2:a januari, annars är terminen nöjd.
T10
Obligatorisk vecka klar, projektarbetsdags. Sjukhusledning har varit flexibla för önskemål,
exempelvis flera tillfällen för omtentamen. Terminen är nöjd med kursen.
T11
Deltar ej.
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§ 5. Arbetsgrupper rapporterar PK-uppdrag:
Vetenskaplighet: Föredragande: Ordförande Björn Lindahl
Finns två grupper, en för T2 samt en för T7. Uppfattningen från enkäten är att studenter från
Uppsala universitets läkarprogrammet gör för dåliga självständiga arbeten. Detta i jämförelse
med bland annat Lund. Ett tvådagarsblock i vetenskaplighet läggs in på T2,
examinationsformen kommer att vara dugga. Ett tredagarsblock läggs in på T7, men det är
inte helt klart med hur man ska flytta om kurserna. Hud kan exempelvis flyttas till rotationen
ut från patologin.
ULO: Föredragande: Ledamot Joakim Petterson
Informerar om ett kommande möte med sjukhusledningen. Föregående år jobbade man
mycket med matsalsplatser. Detta kommer man jobba vidare med, tillsammans med
medicinska sektionen. Joakim informerar att vi kommer få 40 nya platser, men man kommer
förlora 140 platser i och med rivningen av kandidatmatsalen år 2020. Ledningen har inte löst
detta och man vill inte tänka på detta. Tanken är att vi ska integreras i vården och äta på
arbetsplatsen, man har dock inte tänkt på teoriveckor. Joakim kommer veta mer efter möte
med sjukhusledningen. uppkommer att studenter inte får äta I personalmatsalen. Det finns
dock ett PK-beslut om att studenterna får äta på arbetsplatsen.
Ljuspunkter från förra årets arbete:
- Nya mikros
- Städning på medC, drog igång i våras. Folk plockar inte in och ur diskmaskinen.
- Finns PK beslut om att klin får äta på arbetsplatsen. Kandis rivs 2020. Rep kommer
veta mer efter nästa möte.
§ 6. Kursutvärderingar
Information om svarsfrekvenser och annat aktuellt.
Föredragande: Vice ordförande Erica Aldenbäck samt klinikkursansvarig Samuel Backman
Vice ordförande går igenom poäng, utveckling över tid samt svarsfrekvens i en PPpresentation. Slutsatsen är att svarsfrekvensen måste bli högre, svarsfrekvensen går nedåt över
en längre tid. En högre svarsfrekvens leder till förbättringar av kurserna.
Vice ordförande informerar om att det finns ett fikapris. Vinnare för vårterminen var termin 9.
Informerar om att det finns kurser som stänger snart, och hur svarsfrekvensen ser ut.
Klinikkurt inte färdig än, mer information kommer snart. Svarsfrekvensen var väldigt spridda,
pediatriken var högst. Lungmedicin, 2 inkomna kursutvärderingar, 13 %, var lägst. 45 % rent
generellt, man man jobbar på att förbättra detta.
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§ 7. IT-bevakare
Föredragande: IT-bevakare Tobias och Måns
Sammanställningar är klara.
Måns berättar om informering av T1 om vad rollen som IT-bevakare innebär samt eventuella
IT-frågor. IT-bevakaren brukar normalt komma tillbaks två veckor efter detta. Men nu är det
bestämt att Måns kommer att komma tillbaks i mitten av kursen “Cirkulation och
Respiration”. Då får T1 skicka in frågor innan som Måns kommer att besvara.
Måns har över sommaren arbetat med ett projekt, detta kallas för VERA. Det är ett eget
system i form av en app. Informerar kort om detta system. Detta ska testas denna termin, för
kurser vid T1 samt T6. Om det fungerar bra kan man använda Vera ett verktyg för direkt
feedback medan kurskurt är ett övergripande verktyg.
* BESLUTSPUNKTER *
§ 10. Ansvarsområden för nya styrelsen
Styrelsen:

Ordförande informerar:
Styrelsens förslag till ansvarsområden:
PK: Björn, Erica, Joakim
AU/Budget: Björn, Erica, Joakim
GRUNK: Samuel
Programrådet: Erica, Björn
ULO/MSR lokal/Arbetsmiljörådet: Joakim, Björn
MedSek: Ida, Samuel
Internationella Kommittén: James, Ida
Vetenskaplighet T7: Samuel
Vetenskaplighet T2: Björn
PR/Websida: Andreas
Rådet godkänner detta förslag, ingen däremot. Beslut om ansvarsområden genomröstade.
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Poster som är vakanta:
Quizmed/progresstest
KUA-grupp

Vakant
Vakant

Ordförande uppmuntrar rådet till att fylla dessa platser, inget gensvar från rådet. Björn ber
rådet att ta detta vidare till klasserna då styrelsen helst ser till att dessa platser tillsätts.
§ 11. Pedagogisk ros
Ingen nominering inkommen.
* AVSLUTANDE PUNKTER *
§ 12. Fikaansvarig kommande möte
Termin 1 kommer att vara fikaansvarig.
§ 13. Övriga frågor
T1 uppmanar till förvarning när man väljer kursrepresentanter. Blev lite problematiskt för
nuvarande T1. Styrelsen tar detta i beaktande.
Viktoria Jansson och Fredrik Junerfeldt informerar kort om att de är den nya valberedningen.
§ 14. Mötets avslutande
Björn förklarar mötet avslutat.
Nästa mötesdatum: 02 oktober 2017
Vid protokollet:

Justeras:

______________________________
Andreas Jansson, mötessekreterare

_______________________________
Björn Lindahl, mötesordförande

_______________________________
Måns Aspåker, justerare
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