Från MSRs styrelse
- Skypemöte med OMSiS
Jens Schollins utredning om vad som händer efter ett 6-årigt läkarprogram.
- Kurtskola
Matilda och Victoria höll kurtskola för termin 1.
- Internutbildningskväll 23/11
Christan Sundberg kom och pratade om
- Lärarmöte 1 dec
- Ståplatser på BMC
Intendenturen Daniel Karlsson meddelar att frågan lyfts i styrelsen. Verkar mest vara en fråga om
kostnad och tid.

Från PK
- Tuberculosvaccin
De vaccinationsansvariga ska se över om det går att beställa mer vaccin. Birgitta Sembrant utreder frågan kring influensavaccin.
- Nulägesanalys ang studenternas arbetsvillkor.
Joakim från MSR presenterade sin rapport.
- SSA
Problem med förkunskapskrav.
Problem med examinatorer och snefördelning mellan institutioner och ämne på självständigt arbete. Projektplan/överenskommelse in under termin 9.
- Valbara kurser
De kurser som körs i vår:
Neuro på akuten
Framtidens cancervård
Globalmedicin
- Budget
Dikteringskola i Västerås införs. Ett pedagogiskt projekt där medicinska sekreterare kommer att ha
en dikteringsskola.
- Kö in på terminerna.
Beslut om att omlottning ej kommer att ske inför varje termin utan att man behåller sitt lottnummer
inom sin enskilda grupp.
- KUA
Termin 9 ska nu ha fått mer information om KUA. Den kommer att vara i Tierp, Västerås och Uppsala. Alla studenter på nuvarande termin 9 kommer inte ha möjlighet att göra KUA pga sjuksköterskestudent-brist. Det blir 17 studenter VT17 som inte kommer att kunna göra KUA.
- Kontaktpersoner på varje institution för föräldrar enligt föräldrapolicyn:
Folkhälso- och vårdvetenskap - Calle Martinsson
Immunologi, genetik och patologi - Nils-Erik Heldin
Kirurgiska vetenskaper - Peter Stålberg, Albert Christersson
Kvinnor och barns hälsa - Tryggve Nevéus

Medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) - Alexis Fuentes
Medicinsk cellbiologi - Peter Hansell
Medicinska vetenskaper - Caroline Olofsson
Neurovetenskap - Madeleine Le Grevès
- Rapport från arbetsgrupp Frånvaroregler:
Har arbetat fram ett slutgiltig dokument som har mejlats ut till alla kursledare samt kommer att tas
upp på PK i januari för beslut. Vår uppgift har egentligen inte varit att göra om reglerna utan mer
förenkla dokumentet och göra det mer förståligt och lättläst.
Har jobbat hårt för att försöka få in en punkt att studenterna ska ha rätt att vara borta från klinisk
placering typ en för eller eftermiddag för exempelvis tandläkarbesök utan att behöva ta igen för
den korta missade tiden.
- Rapport från arbetsgrupp QuizMed/Frånvaroregler:
Appen flyter på bra, nya frågor och spelar kommer in hela tiden. Strax uppe i 1000 spelar. Vi vill
gärna veta vad studenterna tycker om appen i allmänhet, några åsikter?
Vi har i princip bara hört positiva reaktioner. Och arbetet pågår för hur det ska fortlöpa med appen i
framtiden när den fortsätter växa.
Förmodligen kommer fler lärosäten att ansluta sig, en kul grej skulle vara att alla anger termin och
lärosäte när man tävlar. Vad tycker studenterna om det?
Ang progresstest så är det under utveckling, möte kommer hållas på BMC 13/12 med representanter från alla lärosäten i hela Sverige. Har studenterna några åsikter kring progresstest?

Från Medicinska sektionen
Vi lyfte fram dessa punkter:
Arbetet i ULO-gruppen med skåp och matplatser
Ståplatser på BMC – tyckte vi skulle kontakta intendenten på BMC
Att T11 går nattjour + valbar kurs på dagen efter
Försökte också fråga sjuksköterksorna hur de har det med influensavaccinationer och om de har
reflektionsgrupper för jobbiga saker på kliniken, men det fanns ingen ssk-representant närvarande.
Poster som söks (har bordlagt detta flera möten nu, så gärna information till kurserna via kursreparna)
1. Medicinska sektionens valberedning
Tre personer som leds av studiebevakaren och har till uppgift att ta fram kandidater till de sökbara
posterna inom sektionen. Valberedningen ska även intervjua kandidater till det verkställande utskottet, sprida information om posterna som går att söka och presentera förslagen för sektionens
årsmöte. En detaljerad arbetsordning föreligger. Två av de tre platserna är redan tillsatta.
2. Kommittén för lika villkor vid medicinska och farmacevtiska vetenskapsområdet
En ordinarie ledamot från medicinska fakulteten (en farmaceut finns redan). Två kommande planerade mötestider under hösten: 24 oktober och 5 december. Vardera möte är 90 minuter långt.
Jämställdhetskommittén är rådgivande och beredande organ i jämställdhetsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till jämställdhetsplan för vetenskapsområdet.
3. Institutionsstyrelsen vid folkhälso- och vårdvetenskap

En ordinarie studentrepresentant till institutionsstyrelsen för folkhälso- och vårdvetenskap. Styrelsen sammanträder på måndagar med vanligen 5-6 veckors mellanrum. Institutionen håller i kurser
som MedIntro, PU och Ledarskapsutbildning.
4. Institutionsstyrelsen vid medicinska vetenskaper
Två ordinarie studentrepresentanter till institutionsstyrelsen för medicinska vetenskaper. Styrelsen
sammanträder 2-3 gånger per termin. Önskvärt är att student har läst termin 5 på läkarprogrammet. Institutionen håller i kurser som Arbets och miljömedicin, Självständigt arbete, Klin Med I
och Klin Med III.
5. (NY!) Biblioteksrådet för ämnesbibliotek medicin-farmaci
En studentrepresentant ska nomineras och därefter fastställas gemensamt med Farmaceutiska
Studentkåren. Biblioteksrådet ska verka for ämnesbibliotekens utveckling som stöd för forskning
och utbildning samt verka för utvecklingen av ämnesbibliotekens infrastrukturella stöd till universitetet i form av informationsförsörjning till forskning och utbildning samt studiemiljöer. Första mötet
äger rum den 12 december kl 15- 16.30 i BMC biblioteket.
6. (NY!) Bedömargruppen för antagning av excellent lärare
En studentrepresentant från Medicinska sektionen. Benämning av excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Vid antagning som excellent lärare höjs
månadslönen med belopp motsvarande höjning för docentantagning. Bedömargruppen läser ansökningar från lärare och lämnar sedan en rekommendation till områdesnämnden.
HIV-föreläsning Posithiva gruppen ska ha en HIV-föreläsning 8 dec B42 17.15-19.00
Rektorsvalet diskuterades och studentrepresentanter till hörandeförslamligen valdes:
Rektorsval: nya förslaget liknar det som det gör för 6 år sedan. Är skickat på remiss. Förslaget innebär att beslutsprocessen blir enligt nedan:
Konsistoriet: beslutar om vem som ska bli rektor – skickar detta till regeringen som fastslår
det
Rekryteringsgrupp: 8 personer varav 2 studenter (studenterna väljs av de 18 studenterna i
hörandesamlingen, och har sedan god kontakt med hörandesamlingens studenter). Föreslår rektor
till konsistoriet.
Hörandesamling: 65 personer, 18 studenter. Får vara med på anställningsintervju, kommer
fram till en person som föreslås till rekryteringsgrupp
o 8 stycken av dessa 18 studenterna får Uppsala studentkår välja.
§ MedSek ska utse en person och en ersättare till den, som ska vara en av 18 studenterna. Ska
vara insatt i hur universitetet styrs. Viktiga möten på dagtid. Student på Medicinska fakulteten. Ska
jobba i ett år framöver.
Rådet väljer:
·
Martin Holmer, ordförande MedSek – till ordinarie
·
Lisa Alander, masterprogram – till suppleant
Nästa möte 6 dec 17.15

Från Medicinska föreningen
Inget att rapportera.

