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Dagordning
* INLEDANDE PUNKTER *
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Formalia
Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson. Anmälan av övriga
frågor. Godkännande av dagordning och föregående protokoll.
Björn Lindahl väljs till mötesordförande, Andreas Jansson till sekreterare och Alexander
Rosenström till justeringsperson. Dagordning och föregående mötesprotokoll, som
skickades ut med kallelsen, godkännes.
Valberedningen påminner om att det finns poster att söka.
§ 3. Information
Information från MSR:s styrelse, PK, GRUNK, Programrådet, MedSek, IntKom, MF,
NatGU, OMSiS
MSR:s styrelse
Ekonomi:
Föredragande: Ida Petäjä, Kassör MSR.
Ida presenterar bokslut för 2017 års verksamhet. Styrelsen märkte att siffrorna inte
stämde. Föregående styrelse hade bokfört ett underskott. Men underskottet var mycket
större än vad man hade bokfört. Ida påpekar att det här påverkar den nuvarande
budgeten. Därför får styrelsen komma med ett nytt budgetförslag vid nästa rådsmöte.
Studiedagen:
Föredragande: Björn Lindahl
Följande föreläsare är klara för studiedagen:
Oskar Simonsson
Henrik Widergren
Björn har skickat ut en inbjudan till Freddy U. Freddy är en psykolog som kan diskutera
om psykisk ohälsa.
PK:
Självständigt arbete – ersättningsnivån kommer att höjas. Fler kliniskt
Vaccin som ska erbjudas, revideras. Man väljer vilka vaccin som ska erbjudas, till både
studenter och vårdpersonal. Kommer att vara färdigt till hösten.
Styrelsen ska ordna upp det här med influensavaccinering. De flesta blev erbjudna, dock
inte alla som var i regionen. Beslutet att vaccinera studenter kom plötsligt och var inte
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organiserat från programmets sida. Detta skapade strukturella problem för utplacerade
studenter. Har man inte ett grundläggande skydd så kan läkarprogrammet hjälpa till att
komplettera upp det.
Quizmed
Företaget som drivit appen har blivit uppköpta. Det nuvarande företaget är inte
intresserade av att driva det vidare. Företaget kommer att upprätthålla Quizmed tills Ulf
hittar ett nytt företag.
METOO
Matts Olovsson m.fl. ska försöka få till ett möte med representanter för
sjukhusledningen och regionen. Sjukhusledningen har varit lite avvaktande.
Sjukhusdirektören gjorde ett uttalande som han ansåg som tillräckligt.
Scheman
Ser lite mer positivt ut på de kliniska terminerna. Man kommer få in schemat i ett
lokalbokningssystem.
Överlämningsmöte
Nu kommer det läggas in information om vad det är och hur det går till. Man kommer
även att lägga upp mallen för mötet.
Om problemet kvarstår mer än 2 terminer så kommer det rapporteras vidare till
studiesociala kommitten. Där granskas fall där en student behöver stöd i att utveckla sin
läkarroll eller i att lösa underprestation. Syftet är att fånga upp problem samt erbjuda
stöd till studenten.
Duggor:
Duggans syfte är att den ska vara formativa och inte examinerande om momenten
kommer på tentan. Detta är ett beslut som har tagits i programkommittén. Uppkommer
diskussion om att examinera dubbelt, finns inget formellt hinder men det är inte
eftersträvansvärt.
Styrelsen instruerar rådet att gå ut till terminerna och höra hur inställningen ser ut
kring duggor.
Examinationer:

Har varit en del frågetecken bland studenter och kursledning. Finns numera ett PKbeslut. Vid kliniska terminer ska halva skrivtiden vara uppbyggt av MCQ. Halva
skrivtiden av MEQ, bläddertentor.
MCQ frågor är uppbyggda enligt Umeås modell. Vid Umeå så har man enbart MCQ vid ett
antal terminer. Fem svarsalternativ. Uppkommer diskussion kring MEQ, det kommer
vara modifierat. Det kommer vara lim mellan sidorna så man inte kan vända på sidan
och se svaret. Dert kommer att vara en workshop på hur man skriver MCQ-frågor.
Alternativet till MEQ är MCQ och muntlig examination enligt göteborgs modell.
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Godkäntgräns:
Blandar ihop poäng från MCQ och MEQ. Annars har man 70 % godkänt på MEQ och en
flytande godkäntgräns på MCQ. Enligt cohens formel. Detta har man i Lund.
Cohens originalformel: Matematisk formel där man räknar ut godkäntgränsen. Nackdel
är att man inte vet om man klarat sig direkt. Fördelen är att man inte behöver oroa sig
för varierande svårighetsgrad på provet. Ordförande uppmuntrar att rådet hör med
terminer om detta.
Kommer eventuellt att vara MCQ-frågor på preklin. Antingen MCQ eller essäfrågor. Inga
kortsvarsfrågor.
Regionen: I västerås kommer det inte längre att erbjudas gym.
Eskilstuna: Nu kommer man i i boendet, om man föranmäler så kommer securitas och
öppnar
Hudiksvall: Man får bo i personalboendet numera på grund av ombyggnation. Där kan
internet saknas.
GRUNK
Beslutade om att pengar ska öronmärkas till 3D-printing facilitet. Studenter ska kunna
lära sig 3D-printing. Man ska kunna gå en kurs inom detta. Forskning visar att det är ett
effektivt sätt att lära sig anatomi på.
Programrådet
Inget att tillägga
MedSek
Sittningen mellan alla medicinska program. Varje program kommer få ett antal platser
som bestäms efter hur stora programmet är. Biljetterna säljs efter P3-biljetter sålts klart.
Kårval snart, de behöver en ny fullmäktige i Uppsala studentkår. De som väljs till
fullmäktige är kåraktiva, inte sektionsaktiva. De har ingen koppling till de olika
programmen. Ska finnas en koppling mellan sektioner och uppsala studentkår. Partier
får mindre makt.
Intkom
Inget att tillägga.
MF
Årsmöte 2:a februari. Motion läggs för radikal stadgeförändring.
OMSiS
Ordförande och vice ordförande kommer att åka till OMSiS den 2-3 Februari.
Fredrik Junerfält, kursrepresentant T5, undrar hur Örebro lagt upp sin utbildning.
Ordförande skickar in denna fråga till OMSiS.
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-Studentkårens studiebevakare
Inte här
-Sveriges läkarförbund Student Uppsala,
Inget att tillägga.
-Studentstudievägledare.
Ny studentstudievägledare, lucas mörk, presenterar sig själv och vad hans roll är som
studentstudievägledare. Han lanserade ”skugga en student”, där den som är intresserad av
läkarprogrammet får följa med en student en heldag.
Joakim lyfter frågan om särskilda behov. Lucas säger att man ska ta kontakt med universitetet
centralt där man tildelas en kontakt för att lägga upp en plan kring studentens behov. Man kan
även få en studentmentor, som hjälper en att lägga upp studierna på ett lämpligt sätt.
§ 4. Kurserna rapporterar
T2
Inget
T3
Handlingsplan för att klara KARL om man är gravid. 2 stycken får inte slutföra KARL då
de inte tål formalin. Förut har det inte varit ett problem då man fått slippa undan det.
PU varje tisdag, schematekniskt problem. Det första passet om döden blev helt uteblivet.
T2 fick bara vara på bårhuset, inget annat. En viktig förberedelse för KARL-dissektioner.
Styrelsen ska ta detta till arbetsutskottet och PU-gruppen.
T4
Inte här
T5
Fråga om arbetslivserfarenhet bör tillgodoräknas.
Om man jobbat som sjuksköterska eller undersköterska är det rimligt att tillgodoräkna
sig moment.
T6
Inget
T7
Inget
T8
Inget
T9
Frågor som var konstigt ställda på MEQ-tenta. Rep har återkopplat med kursledning,
väntar på svar
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T10
Brandlarmet gick under statistiktenta. De som lämnat in fick rättade tentamen. De som
inte hade lämnat in fick möjlighet att lämna in och få tentamen rättad. Frågar om det
finns ett PM kring detta problem. Styrelsen tar detta till Arbetsutskottet, AU.
T11
Inget
Nästa gång är nya T1 med. Nästa gång ska rådet ge tips till kursrep. Alla får fundera ut
deras bästa tips och så kör vi en runda.
§ 5. Arbetsgrupper rapporterar
PK-uppdrag:
ULO:
Föredragande: Björn Lindahl
Tvist mellan region och sjukhus angående rudbeckslaboratoriet. Denna är nu löst. Man
ska nu trycka på det här med studentlokaler. Det kommer att komma ut en
lokalförsörjningsplan för 2018 där studenter är ett omrde där man har misslyckats.
Byggnadsdirektörerna har delegerat studenternas situation till en heltidsanställd
person.
§ 6. Kursutvärderingar
Information om svarsfrekvenser och annat aktuellt.
Föredragande: Vice ordförande och Klinikkurtansvarig
Presenterar kursutärderingar som har stängt, samt procent som svarat. Presenterar
också kurtar som stänger snart. Uppmuntrar till kurtande.
50 % för kurtlotteriet.
Kursrepresentant är inbjuden till att vara med i utformningen av kursrapporten.
Kurtgruppen håller på att författa ett förslag kring detta.
Klinikkurt:
Presenterar kurtar som stänger samt aktuell svarsfrekvens. Det kommer att bli förändringar i
klinikkurt. Det kommer en fråga om diskriminering och trakasserier. Vårdcentralsdelen
kommer att hamna på klinikkurt. Detta gäller de prekliniska terminerna. Kommer att finnas
två kurtar för PU.
Proppen hamnar under klinikkurt.
§ 7. IT-bevakare
Föredragande: IT-bevakare
Inte här
__ __ __
BL AJ AÅ

* BESLUTSPUNKTER *
§ 8. Medaljer för aktiva i MSR
För ett antal år sen köptes medaljer in till MSR. Detta får man om man varit aktiv inom
MSR. I kallelsen finns en bilaga med där förslaget står med. Ordförande går igenom
kriterierna för respektive medalj.
Detta godkännes av rådet, ingen däremot. Beslutet är fattat.
§ 9. Pedagogisk ros
Ingen pedagogisk ros har inkommit
* AVSLUTANDE PUNKTER *
§ 10. Fikaansvarig kommande möte
Termin 8
§ 11. Övriga frågor
Inga
§ 12. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
Nästa mötesdatum:
12 februari 2018
Vid protokollet:

Justeras:

______________________________
Andreas Jansson, mötessekreterare

_______________________________
Björn Lindahl, mötesordförande

_______________________________
Alexander Rosenström, justerare
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