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Rådsmöte
Närvarande:
Therese Schagerholm Dahl, ordförande MSR
Ida Petäjä, kassör MSR
Laura Saario, stryrelseledamot MSR
Erica Aldenbäck, klinikkurt-ansvarig MSR
Rodi Misto, kurskurt-ansvarig MSR
Rasmus Larsson, styrelseledamot MSR
Vanja Selander, kursrepresentant T1
Theodor Fors, kursrepresentant T2
Miranda Frestadius, kursrepresentant T3
Jasmine Al-Nasir, kursrepresentant T4
Astrid Bergentz, kursrepresentant T5
Karl Axelsson Steinsvik, kursrepresentant T5
Pontus Granlund, kursrepresentant T6
Fransiska Lindwall, kursrepresentant T6
Axel Åberg, kursrepresentant T7
Sven Hedling, kursrepresentant T7
Linnea Lindgren, kursrepresentant T8
Elin Leander, kursrepresentant T9
Helene Eriksson, kursrepresentant T11
Ruut Lonkila, kursrepresentant T11
§1. Mötets öppnande
Ordförande Therese hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2. Formalia
Ordförande Therese Schagerholm Dahl väljs till mötesordförande, Erica Aldenbäck till
mötessekreterare och Fransiska Lindwall till justeringsperson.
Ordförande föreslår att dagordningen justeras löpande. Dagordning godkännes.
§ 3. Information
Valberedning
Björn Lindahl informerar om årsmötet 13 maj och vilka poster som då väljs. Kontakta Björn
om någon är intresserad av att söka en post i styrelsen eller valberedningen, samt tipsa
intresserade kursare.
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Styrelsen
Styrelsemöte 31 mars.
PK
Beslut om ramar för 6-åriga Läkarprogrammet.
- Stadium I: Motsvarar preklin. En del omflyttningar har gjorts, men på det stora hela är
det väldigt likt nuvarande upplägg. Professionell utveckling får hela veckor istället för
att vara utspritt över terminen.
- Stadium II: Sjukdomslära. Större skillnad från dagens läkarprogram. Patientkontakt
vid ”storronder”, kandidatmottagning, patientdemo varvat med föreläsningar och
seminarier.
- Stadium III: Långa placeringar på kirurgi, medicin och psykiatri, mestadels i
regionen. Även vårdcentral och akutmedicin. Projektarbetet ligger kvar termin 10.
Information om att man inte längre kan skriva tentamen ”i förväg”. Man kan endast skriva
tentamen på det kurstillfälle studenten är registrerad på, men inte för tidigare kurstillfällen.
Dispens kan sökas hos PK för särskilda skäl.
GRUNK
Ej haft möte.
Programrådet
Ej haft möte.
MedSek
Ej närvarande.
Söker ordförande, vice ordförande, kassör och studiebevakare till nästa termin. Kontakta dem
på studiebev.med@us.uu.se vid intresse. MedSek efterhör hur arbetsbelastningen är för oss
läkarstudenter. Något oklart vad de vill med denna fråga, men möjligen har det något med
svaren från Studentbarometern som nu kommit ut att göra.
IntKom
Vill gärna ha en obligatorisk kurs i global medicin som introkurs tidigt i programmet till nya
sexåriga läkarprogrammet, men även ha kvar den valbara kursen också. Önskar möjlighet att
ha en snurra på engelska även i fortsättningen på sexåriga läkarprogrammet för att göra det
enklare att ha inkommande utbytesstudenter, men detta får inte negativt påverka
undervisningen.
MF
Ingen som varit på möte närvarande.
OMSiS
Möte 17–18 maj i Linköping.
ULO
Ingen som varit på möte närvarande.
Studentkårens studiebevakare
Ej närvarande.
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SLF Student Uppsala
En del frågor om COSMIC och hur det blir när läkare vidimerar våra anteckningar. I en del
fall är läkare snabba och hinner ”ta över” anteckningen innan vi studenter fått chans att
justera, i andra fall skickas anteckningen direkt till läkare utan att vi som studenter hinner se
den. Handledare har möjlighet att redigera efter att vi studenter signerat.
Studentstudievägledare
Ej närvarande.
Arbetsgruppsmöte sexåriga läkarprogrammet
Vilka kurser ska ligga under vilka terminer, hur lång tid ska varje kurs får och liknande frågor
diskuterades på mötet.
Internutbildning
Plan att ha föreläsning med Emmanuel Ezra och middag efteråt. Kommer eventuellt att vara
under v.17 eller 19. Ordförande återkommer med datum efter svar från Emmanuel.
COSMIC
Möte 10 april. Verksamheterna har lämnat in synpunkter. Återkom till Therese om man har
övriga synpunkter utöver bilagan.
§ 4. IPL-representant
Ruut Lonkila kan inte sitta kvar som studentrepresentant och vi söker nu därmed ny
representant, maila ordförande Therese vid intresse.
§ 5. Kurserna rapporterar
T1
-

Har i nuläget bara en kursrepresentant, ska hitta en ny.
CirkResp har gått bra, kursutvärderar nu.
Önskar stöd i situationer som de inte vet hur de ska hantera på vårdcentralsplacering,
gärna en föreläsning eller liknande för detta. Tips från studenter i rådet är att prata
med Per Kristiansson och Calle Martinsson samt de kliniska förtroendepersonerna.
Hur hanterar man patienter som går över gränsen? Diskussion i rådet om att det gärna
ska finnas kurs i detta, Ruut Lonkila och Rodi Misto lyfter frågan i PU-gruppen.

-

Rullar på bra, problem med att föreläsningar inte ligger uppe 48 timmar innan men
Johan Kreuger har varit behjälplig.

-

Fortsatta problem med vårdcentralsplaceringarna. Vissa har inte fått spela in
patientsamtal. Studenterna orkar inte längre lyfta problemen, sitter i stället och
pluggar under vårdcentralsplaceringen. Frågan bör lyftas till Annie Lundberg eller Bo
Karlsson, samt till PU-gruppen. Problemen gäller inte alla vårdcentraler, dock är det
svårt att som student lyfta problemen direkt till sin vårdcentral.
NHoI känns rörigt, men inget speciellt. Fallen har högre nivå än föreläsningarna. Det
är svårt för studenterna att avgöra vad man ska läsa in och olika fallhandledare ställer
olika krav, vilket gör det svårt för studenterna att veta vad som förväntas av dem.
Skrivelsen från terminen innan gällande NHoI verkar det inte ha kommit något svar
på.

T2

T3

-
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T4
-

Inget att rapportera.

-

En student fick byta placering från Ludvika på grund av problem på kliniken. Läkare
som vägrade skaka hand med studenten. Studenten har fått byta till Uppsala så
problemet verkar ha lyfts.
Vårdlagsveckan är principmässigt bra, men om man är till exempel är legetimerad
sjuksköterska eller arbetat en längre tid som undersköterska, så bör man få
tillgodoräkna sig veckan. Vissa studenter upplever att de används som oavlönade
anställda. Diskussion om att veckan möjligen kan kortas ned till två dagar eller
liknande.
Akuten på Akademiska sjukhuset har fått mycket beröm. Styrelsen upplyser om att
man inte ska behöva gå nattpass men att det kan göras frivilligt, och att det annars
ersätts med annan VFU eller liknande.

T5

-

-

T6
-

-

-

Problem med föreläsare och seminariehandledare som inte dyker upp. Ingen som tar
ansvar för detta och svårigheter att få tag på kursadministratör kring detta. Ett
seminarium blev flyttat det till inläsningsdag men var då inte längre obligatoriskt,
detta leder till olika antal obligatoriska moment inom klassen. Tips är att försöka lyfta
problemet till David Smekal.
Problem med att få till två Mini-CEX per termin. Svårt då till exempel studenten är
själv med patienten på kandidatmottagning och då inte få återkoppling från
handledare via Mini-CEX. Samma problem med rond, övergripande problem över
många terminer med detta, krav ställs på Mini-CEX/ronda med återkoppling men det
är svårt för oss studenter att få till.
Under patologiveckan har studenter blivit utpekade, det har sagts att de inte ”kommer
bli bra läkare”. Detta har tydligen hänt terminen innan. Problemet ska lyftas av kursen
till Nils-Erik Heldin.

T7
-

Nöjda, inget att rapportera.

-

Problem med tentamensdatum som flyttades. Man har hittat andra datum och de flesta
verkar nöjda nu.
Handledare under seminarieveckan på neurologiblocket som inte varit så påläst.
Problemet har tagits upp med kursledningen på termin 8. Det verkar ha varit samma
problem terminen innan. Tips är att prata med Evangelos.
Inställda seminarier på ögon för första snurran. Har tagits upp i PK kring problemen
med lärare på ögon.

T8
T9
T10
-

Inget att rapportera.
Ej närvarande.
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T11
-

-

-

Diskussion kring kursen arbets-och miljömedicin. Tidigare har det varit mycket
obligatorisk närvaro. Upplägget har nu ändrats till tentamen med MCQ-frågor istället,
som det går att få underkänt på. Ligger precis innan examen. Finns i nuläget inga
exempeltentor. Kursen är uppdelad i två perioder, men tentamen ska röra allt material.
Mycket oklarheter kring denna kurs. Kursrepresentanterna ska efterhöra med
kursledningen om det finns någon annan lösning.
Problem med schema på vårdcentral och akutmedicin. Skickat ut nya scheman sent
med många ändringar av obligatoriska moment, som ändå komplettering. Det finns
luckor i TimeEdit som man sedan ska hitta på PDF-schema. Detta trots att info gått ut
om att TimeEdit ska gälla.
Vårdcentralsplacering på Hemse på Gotland med cirka två timmars pendlingstid från
Visby. Det saknas möjlighet att bo vid vårdcentralen. Tips till student att maila Mia
Colliander, regionssamordnare.
Neurosjukvård på akuten mycket omtyckt. Önskan från termin elva att försöka få in
denna kurs för alla på sexåriga läkarprogrammet, även med tanke på fina kurt-resultat.
Det man lär sig på global hälsa verkar vara annorlunda än det man lär sig på tidigare
terminer angående vård av papperslösa. Tas med till arbetsgruppen för nya
läkarprogrammet.

§ 6. Kursutvärderingar
Föredragande: Kurskurt- och Klinikkurtansvarig
KursKurt HT18:
- Bästa kurs:
1. Klinisk anatomi och rörelselära
2. Medicinsk Introduktionskurs
3. Ledarskap I
- Bästa block, klinisk medicin-kurserna:
1. Tumör/Hematologi
2. Ortopedi
3. Anestesi
- Bästa valbara kurs: Neuro på akuten
- Bästa kursledning: Neuro på akuten
KlinikKurt HT18:
- Bästa klinik: Infektion
- Bästa handledare: Eva Carlsson
- Höstens klättrare: Njurmedicin
Se bilagor för mer information om kursutvärderingsresultaten.
Kurtmöte 8 april. Nytt verktyg för att kunna skriva kursrapporten lättare, och att rapporterna
kommer ut till studenterna.
Diskussion kring problemet med kurt-lotteriet. Beslut tas om att studenter som kurtat skickar
in en printscreen på bekräftelsen som kommer upp efter att studenten kurtat, till en ny kurtmejl som MSR skapar. Därefter sker lottning mellan dessa studenter för kurtpriserna. Detta
testas under HT19.

5

§ 7. IT-bevakare
Ej närvarande
§ 8. Val av valberedning
Fredrik Junerfält väljs till valberedningen för nuvarande verksamhetsår.
* AVSLUTANDE PUNKTER *
§ 9. Fikaansvarig kommande möte
Förslagsvis T6. Enklare fika i och med efterföljande middag.
§ 10. Mötets avslutande
Mötesordförande Therese förklarar mötet avslutat.
Nästa mötesdatum:
Årsmöte och avslutningsmiddag måndag 13 maj.

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________
Erica Aldenbäck, mötessekreterare

____________________________________
Therese Schagerholm Dahl, mötesordförande
____________________________________
Fransiska Lindwall, justeringsperson
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