PROTOKOLL
RÅDSMÖTE
2017-11-06

Närvarolista:
Björn Lindahl, ordförande MSR
Erica Aldenbäck, vice ordförande MSR
Andreas Jansson, sekreterare MSR
Joakim Pettersson, styrelseledamot MSR
Samuel Backman, Klinikkurt-ansvarig
Piotr Gorecki, ledamot
Måns Aspåker, IT-bevakare 1
Tobias Vuorelma, IT-bevakare 2
Karin Berg, SLF Student
Elin Lundqvist, T1, kursrep.
Iris Olovsson, T1, kursrep.
Astrid Bergentz, T2, kursrep.
Emelie Edsmalm, T2, kursrep.
Rodi Misto, T3, kursrep.
Elsa Kågström, T4, kursrep.
Fredrik Junerfält, T4, kursrep.
Elin Leander, T6, kursrep.
Lia-Chasmine Hedman, T6, kursrep.
Olof Sundström, T10, kursrep.
Magdalena Wlad, T11, kursrep.
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§ 1. Mötets öppnande
Björn hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§ 2. Formalia
Björn väljs till ordförande, Andreas till sekreterare och Astrid Bergentz till justerare.
Dagordning godkänns, båda föregående protokoll godkänns
§ 3. Information
Frågor om information som legat i dokument på google-docs. (MSR:s styrelse, PK,
GRUNK, Programrådet, MedSek, SLF Student, MF, Studiebevakare)

MSR:s styrelse:
Det planeras för inköp av T-shirts, enkla T-shirts med MSR-logga. Detta är i planeringsfas,
beslutspunkt nästa möte. Det planeras också för inköp av matlådor med en MSR-logga på.
NatGu:
Vid senaste NatGu så pratade man om framtida ST. Man kommer bli legitimerad efter sex år
på läkarprogrammet, för att sedan gå vidare direkt till ST. ST kommer ha ett års
bastjänstgöring, där man kommer ha olika slags placeringar. Det här kommer att startas 2019
för EU-utbildade. Kommer inte bli något obligatoriskt vid psykiatri.
Omyndiga personer på läkarprogrammet.
Problemet med omyndiga personer är att universiteten har skyldighet att informera föräldrar
hur det går för studenten. Studenten får inte skriva under sekretessdokument. Detta är
krångligt. Programmen själva kan inte åldersdiskriminera, men det får SKL.
Programkommittéerna vill att man inte ska få göra klinisk praktik innan man är myndig.
Vårdcentral ingår. Du kan gå första terminen men kommer sedan att bli stoppad. Det här är
något som gäller för alla universitet. Ingenting är beslutat. Kontakt initieras med SKL.
Omsis:
Här diskuterar man om alla frågor som uppkommer hos de olika lärosäten. Man stämmer av
hur andra lärosäten gör, samt vilka rutiner de har. Uppsala anordnar detta nästa månad.
Styrelsen håller på att planera inför detta.
ECFMG-ackreditering – Inget som UKÄ är intresserade av. Anser att EU ger tillräckligt stor
rörlighet. ECFMG börjar gälla 2023. Detta är alltså att man kan jobba i USA som läkare.
Efter 2023 så blir det omöjligt att jobba i USA.
Regionmötet:
Joakim informerar rådet om vad AMEE är, och att MSR:s styrelse åker på detta varje år
Styrelsen ska fokusera på student well being detta läsår. Student well being togs upp på
AMEE och handlar om att skapa hälsobefrämjande miljöer.
Joakim har en presentation där han går igenom begreppet ”resilience”. Han presenterar också
en studie som undersöker varför norska studenter hoppar av läkarprogrammet. Joakim berättar
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om ett mentorsskapsprogram i Birmingham. Han pratar om motivation och vilken slags
motivation vi använder oss av i Uppsala.
Styrelsen frågar hur rådet upplever mental hälsa i Uppsala. Rådet ska återkoppla med sina
terminer kring intresset om mentorsskap. Rådet är positiva till mentorsskap och att styrelsen
driver detta vidare.

PK:
Föredragande: Björn Lindahl
-

Utökning av programmet: Programmet kommer att utökas med tre studenter per
termin, man gör alltså en utökning av platser för samtliga terminer. För närvarande tas
123 studenter in varje termin. Detta kommer att utökas till 126 studenter.

-

Intyg: Strukturera upp intyg för vårdbehov för placeringsprioritering.

-

Självutvärdering av läkarprogrammet i Uppsala: Alla läkarprogram ska utvärdera sig
själva, stor uvärdering var 6:e år. Mindre utredning varje/vartannat år.
Studentrepresentant sökes till detta.

-

KTC: KTC ska flytta till Hubben, detta ligger i Science Park. Det är oklart när flytten
kommer att ske.

-

Egna placeringar: Kommer att bli svårare att ordna egna placeringar utöver de uppsala
har förhandlat. Stockholm kommer inte att vara tillgängligt för placering. Det kommer
att bli svårare att få det godkänt.

-

Mentorskap: Pratades om mentorsskap på senaste PK – de vill ha synpunkter på vad
studentena vill. Ett mentorsskapsprogram som i Basel skulle kosta en halv miljon
minst. Någonting annat måste då bort. Pengarna kan tas från ST istället. ST-läkare har
som ett mål att lära ut till studenter. Vill studenter ha detta?

-

MEQ-tentamen: PK håller på att ta fram andra alternativ till MEQ tentor. Ett alternativ
är att utföra delar av MEQ-tentamen på dator. Flervalsfrågor blir då på papper i en
tentamenssal. Man kan också ha muntliga tentor, då kan examinatorn pressa studenten
och se om studenten verkligen har uppnått målen för godkänt.

GRUNK:
Har haft ett stormöte för alla programkommittéer under MedFak. Det var lite prat om fusk
samt genomströmning vid programmet. Det informerades om det sexåriga läkarprogrammet
som det kommer röstas om inom snar framtid.
Programrådet:
Inget relevant.
MedSek:
Föredragande: Ida Petäjä
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Lediga poster som ska fyllas. Rådet uppmanas att fråga ordförande Björn om man är
intresserad. Kåren vill ha synpunkter på praktiken för alla programmen. Vad som
fungerar/inte fungerar. Detta ska skickas till Pontus, representant för kåren i MedSek.
MF:
Inget att tillägga
SLF Student:
Föredragande: Karin Berg
SLFS Uppsala har en enkät om psykisk ohälsa, ska ha kommit på mailen. Resultaten kommer
troligtvis ut i december. Onsdag 8/11 är sista dagen att fylla i enkäten!
SLFS Uppsala har haft en inför-sommarjobbs-kväll. Man ska ha forskningsmässa i December.
All information läggs upp i läkarprogrammets grupp på facebook.
Har årsmöte i januari, söker ledamöter till sin styrelse. Om intresse finns så är det bara att
kontakta SLF student Uppsala.
Studiebevakare:
Föredragande: Studiebevakare Fredrik
Lika villkorsgrupper söker studentrepresentanter, Fredrik förklarar vad uppdraget innebär.
Man tar bland annat fram enkäter. 2-3 möten per termin max.
§ 4. Kurserna rapporterar
T1:
-

Problem med att föreläsare inte använder mikrofon, trots att elever har hörselproblem.

-

Otydligt schema i PU.

-

Regler kring när omtenta ska vara i förhållande till tenta. 14 dagars
tentamensinläsning ska finnas.

-

Omdugga, vissa fick inte svar på överklagan innan omdugga. Har man rätt att få svar
på sin överklagan innan omduggatillfället?

T2:
Undrar hur det blir med nya läkarprogrammet om man tar uppehåll. Rådet svarar att det inte
bör vara några problem om man inte tar uppehåll i mer än 4 år, då det nya läkarprogrammet
ska starta först 2020. I så fall får man komplettera.
T3:
Schematekniska problem. Studenter fick gå från sin PU vårdcentral för att gå på en laboration.
Detta är ett återkommande problem. Styrelsen ska ta upp detta i PK.
T4:
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Inget att tillägga
T5:.
Utplacerade, har haft lite strul med att följa 32 timmars veckan. Björn har haft kontakt med
kursadministratör.
T6:
Duggaproblem, överklagat dugga från hjärta-kärl blocket. Hur överklagar man en dugga
formellt?
Denna fråga skickas till studentkåren.
T7:
Kursrepresentanter är ej här.
Hudblocket har inte haft några föreläsningar, på grund av att föreläsare har slutat kort innan
kursens början.
T8:
Ej närvarande
T9:
Frånvarande. Men Samuel backman är här, och kan representera T9.
Finns ett missnöje kring engelska snurran.
Infektionsjourer har inte heller fungerat, schematekniska problem.
T10:
Fråga om när får man veta om valbara kurser.
T11:
Haft lite strul med 32 timmars arbetsveckan. Kursledningen ändrade schemat delvis. Men det
är fortfarande inte 32 timmar.
Finns inte en terminsansvarig för t11, detta är ett stort problem då det är dubbelbokat ofta.
Finns bland annat tre olika scheman. Detta ska tas vidare på grund av att det är ett så stort
problem.

§ 5. Arbetsgrupper rapporterar
MSR-uppdrag:
ULO
Föredragande Björn Lindahl
Kåren har sagt att de kan fixa en debattartikel i UNT för alla studenter på sjukhuset. Artikeln
ska handla om arbetsmiljön på sjukhuset, matplatser medmera.
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KlinikKurt
Föredragande Samuel Backman
Presenterar nyligen stängda kurtar samt kurtar som stänger snart. Resultaten från förra
terminen gås igenom.
Bästa handledare: Andreas Tolf
Näst bästa handledare: Mohammad Alimohammadi
Brons: Achmed Pircher
Samuel uppmuntrar att fylla i klinikkurt.
Kurskurt:
Föredragande Erica Aldenbäck
Nyligen stängda kurtar samt kurtar som stänger snart presenteras.
Erica informerar om att man måste ha 50 % svarsfrekvens för att ha chans att vinna i
kurtlotteriet.
§ 6. Inköp av matlådor som välkomstgåva till T1.
Detta gick inte att rösta om vid aktuellt tillfälle då det inte fanns tillräckligt med medlemmar i
rådet på plats.
§ 7. Val av studentrepresentant: Piotr Gorecki
Detta gick inte att rösta om vid aktuellt tillfälle då det inte fanns tillräckligt med medlemmar i
rådet på plats.
§ 8. Pedagogisk ros
Ingen nominering har inkommit.
§ 9. Fikaansvarig kommande möte
Förslagsvis T4.
§ 10. Övriga frågor
§ 11. Mötets avslutande
Björn tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Nästa mötesdatum:
11 december 17:00
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Vid protokollet:

Justeras:

______________________________
Andreas Jansson, mötessekreterare

_______________________________
Björn Lindahl, mötesordförande

_______________________________
Astrid Bergentz, justerare
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