2019-02-04
Rådsmöte
Närvarolista:
Therese Schagerholm Dahl, ordförande MSR
Johan Bengtsson, vice ordförande MSR
Ida Petäjä, kassör MSR
Rasmus Larsson, styrelseledamot MSR
Laura Saario, styrelseledamot MSR
Rodi Misto, Kurskurt-ansvarig MSR
Erica Aldenbäck, Klinikkurt-ansvarig MSR
Vanja Selander, kursrepresentant T1
Theodor Fors, kursrepresentant T2
Lilly Zolansky Cottle, kursrepresentant T2
Miranda Frestadius, kursrepresentant T3
Sofia Jakobsson, kursrepresentant T3
Jasmine Al-Nasir, kursrepresentant T4
Meysereh Dinar, kursrepresentant T4
Astrid Bergentz, kursrepresentant T5
Karl Steinsvik, kursrepresentant T5
Fransiska Lindwall, kursrepresentant T6
Pontus Granlund, kursrepresentant T6
Lucas Grzechnik Mörk, kursrepresentant T7, studentstudievägledare
Linnea Lindgren, kursrepresentant T8
Sofia Sandholm, kursrepresentant T9
Frida Norlander, kursrepresentant T10
Frida Sigvardsson, kursrepresentant T10
§1. Mötets öppnande
Ordförande Therese Schagerholm Dahl hälsar alla välkomna till 2019 första rådsmöte.
§2. Formalia
Ordförande Therese Schagerholm Dahl väljs till mötesordförande, Erica Aldenbäck till
mötessekreterare och Astrid Bergentz till justeringsperson.
§3. Rapport från GRUNK
- Läkarprogrammet presterar bra jämför med övriga program.
- Det är nu beslutat om två akademiska vårdcentraler.
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-

E-hälsa ska in i sexåriga Läkarprogrammet.

§4. Rapport från Kurt-gruppen
De tre miljoner som delas enligt resultat på Klinikkurt anses inte längre kunna delas enligt
denna modell med tanke på låga svarsfrekvenser. Ny plan för att dela pengarna, i nuläget
kommer de delas jämnt över alla kliniker.
§5. Bokslut 2018
Kassör Ida Petäjä går igenom bokslutet för 2018. Resultat: 333 451,01 kr och budgeten var
350 000kr. Se bilaga.
§6. Budget för 2019
Kassör Ida Petäjä går igenom nya budgeten för 2019.
Ändrade poster är: Styrelsen, ersättningar, kostnader för MSR-möten, övrigt/admin samt
information. Se bilaga.
§7. Rapport från styrgruppen för 6-åriga läkarprogrammet
Rasmus och Johan som är representanter i gruppen går igenom struktur för arbetet samt
studieresan till Trondheim. Trondheim har haft sexårigt läkarprogram som sedan 1993 och
var därför relevant resmål för gruppen. År fem har de bland annat sju veckor kirurgi, sju
veckor medicin och två veckor anestesi, alltså betydligt längre placeringar än vad vi har. De
två sista terminerna har de i bland annat allmänmedicin samt seminarier och case, där de går
igenom i princip all klinisk medicin. De är mindre schemalagda än vad vi har, i princip 20
timmar per vecka men inte någon bestämd gräns. Är på kliniken när det är relevant
exempelvis på så kallade stor-ronder. Trondheim har även ett forskningsspår, efter två år
söker man en forskarinriktning med handledare och projekt, utökar programmet med ett år,
alltså totalt sju år. Hälften av dessa går vidare till att doktorera. Får statliga pengar för att hålla
igång detta, vilket är tveksamt om vi skulle få i Sverige. En enhet ansvarig för alla
examinationer under programmet, lärare gör frågorna som sedan kontrolleras av kollegor,
därefter vidare till head of discipline, sen till intern review board, därefter skickas de till
tidigare studenter som gått kursen, därefter extern review board som är betald, sen till kliniker
och frågorna utvärderas hela tiden. Mycket feedback till studenterna från examinationerna,
samtliga svar går ut med motivering till vad som är rätt svar på frågor. Tentamen sker årsvis.
Diskussion om att detta antagligen kostar en hel del, men samlat verkar dagens mötesgrupp
tycka att det finns nytta i detta och att det bör vara väl använda pengar.
§ 8. Information
MSR:s styrelse
- Styrelsemöte måndag 28 januari.
KUA
- Uppmaning att höra av sig direkt till Lena Kilander om man upplever problem. Ändrat
om schemat lite så att det finns mer att göra på eftermiddagen för läkarstudenter.
PK
-

Möte 23 januari.
Terminsansvarig för termin elva: Per Kristiansson
Seminarieinformation ska finnas på Studentportalen sju kalenderdagar innan.
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MedSek
- Möte nästa vecka.
IK
MF
-

Inget att rapportera.
Ny styrelse.

OMSiS
- Möte på Karolinska Institutet 23–24 februari.
ULO
- 14 april tillgång till nya matsalen, stolar till psykiatrin är beställt.
- Fortsatt fråga om hur vi ska göra kring signering av våra journalanteckningar, hittills
rekommenderat att vi går till kliniken vi är på och sitter där. Önskvärt att ha datorer
som vi kan använda utan att gå till avdelning.
Studentstudievägledare
- Hör av sig om man vill bli skuggad av student som är intresserad av att börja på
läkarprogrammet.
§ 9. Kurserna rapporterar
T1
- Börjar CirkResp idag.
- MedIntro, mycket obligatoriska moment som inte fyller så mycket syfte. Skulle kunna
använda dessa två veckor på ett bättre sätt.
- PU problem med registreringar, inte fått placeringar osv.
- Introduktionsintervjuer inte blivit av, inte fått någon info om detta.
T2
-

Fallstart och fallavslut på olika tider, vilket genererar håltimmar. Informeras att detta
beror på handledare och deras schema.
Teknikstrul för föreläsare tar tid från föreläsningen.
Problem med matplatser och studieplatser på BMC i allmänhet.

T3
-

En del oklarheter kring vad som förväntas komma på de olika duggorna på KARL.
Kan ej se procentandel på tenta i Ladok, men informeras att detta inte alltid funnits på
Studentportalen heller.

-

Fortsatt fundering kring pappersanvändningen med att printa lab/seminarieinstruktioner osv. Olika åsikter kring vad som egentligen behöver skrivas ut till alla.
Hand-outs skrivs ut för de föreläsningar i början av kursen när man inte är registrerad
ännu, men studenterna får ofta tag i PowerPoint ändå.

-

Student med hörselnedsättning, ifrågasatt om det är lämpligt att vara på praktik. Kan
höra av sig till prefekt om man vill göra anmälan, höra av sig till studievägledning,

T4

T5

3

styrelsen i MSR eller till lika-villkorsgruppen på institutionen. Hörselslinga verkar
också vara problem.
T6
-

-

Ett visst antal dagar man får vara sjuk, men man får inte vara sjuk flera dagar i rad.
Information om att detta bestäms av respektive kursledning.
Saker på studentportalen är inte uppdaterad.
Föreläsare dyker inte upp, salar är inte bokade. Kursledningen/lärare kanske kan få
nummer/mail till kursrepresentanterna i klassen så de kan höra av sig om det blir
problem.
Föreläsningar som inte är uppdaterade på studentportalen. Studentportalen bör rensas
mellan varje kurs. Man kan kolla i Kurt hur det har sett ut med informationsöverföring, det finns en fråga i Kurt som berör detta. Se om det varit problem med
detta tidigare.
Många obligatoriska moment som känns som att de kan tillgodogöras på annat sätt,
seminarier som liknar föreläsningar.

T7
-

Två nya kursrepresentanter till nästa möte.
Ny tenta på integration IV – e-tenta, inloggning fungerade inte och papperstenta fanns
ej att tillgå.
Få inläsningsdagar till T6-tentan. Efterfrågar riktlinjer för inläsningstid till tentamen
finns? Problem med registreringar. Får information om att ingen specifik tid i ex dagar
finns bestämd, utan det ska ges en rimlig tid enligt universitetets riktlinjer.

T8
-

Sent schema, cirka tre dagar innan terminsstart. Fyra teoriveckor dock innan
placeringarna börjar.
Sent med registreringar, med följd att CSN blev sent utbetalt. Ingen i klassen blev
registrerad förrän en vecka efter kursstart. Kommunikationen till studenterna har inte
fungerat; varför det blev såhär och hur lång tid det rör sig om, hur man får intyg för
CSN osv.

T9
-

T10
-

T11
-

Problem under ögon- och ÖNH-tentan. MCQ-delen delades inte ut och det blev
köbildning under tentamen där tid gick åt till att köa istället för att skriva tenta. Några
studenter gick hem utan att ha skrivit MCQ-delen på ÖNH på grund av bristfällig
information. Resultatet för ögon-tentan kom 5 februari, alltså 26 kalenderdagar efter
tentamen.
Problem med registreringar så som andra kurser. Förslag på att ha seminarier hur man
hanterar svåra situationer ex. hur man hjälper andra och samtidigt tar hand om sig
själv.
Ej närvarande
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§ 10. Studiedag
Torsdag 21 februari: Katastroftema.
Röda korset – vad som gäller i en krigssituation.
Alexander Dangler från T11 – pratar om katastrofmedicin.
Akutläkare från UAS – katastroftältet och Valborg.
Facebook-evenemang kommer.
§ 10. Pedagogisk ros
Inga inkomna.
* AVSLUTANDE PUNKTER *
§ 11. Fikaansvarig kommande möte
Förslagsvis T5.
§ 12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.
Nästa mötesdatum:
Preliminärt måndag 11 mars 2019.

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________
Erica Aldenbäck, mötessekreterare

____________________________________
Therese Schagerholm Dahl, mötesordförande
____________________________________
Astrid Bergentz, justeringsperson
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