Från styrelsen
- Skyddsombud sökes!
Vi behöver vara representerade! MedSek och MSR söker därför läkarprogrammets nästa
skyddsombud.
Strukturen ser ut ungefär såhär: Varje campus på UU har en intendenturstyrelse som arbetar med
arbetsmiljörelaterade frågor, alltifrån studentskåp till lokaler till allergier och psykiskt välmående.
Det är härifrån de flesta arbetsmiljörelaterade förändringar för oss på medicinska fakulteten
kommer. Vår SSO-grupp är en slags parallell undergrupp, vi samlar ihop info från de olika
studieråden och informerar intendenturstyrelsen som därefter lyfter upp frågorna.
I uppdraget ingår det bl.a. (1) att informera om fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem till
studiebevakare och vara en länk mellan studiebevakare och studieråd.
(2) Att delta i SSO-möten (ca 3-4 ggr per termin) för att tillsammans med andra SSO arbeta för god
arbetsmiljö samt lyfta arbetsmiljöproblem som sedan tas vidare till intendenturstyrelsen och kårens
centrala arbetsmiljögrupp av studiebevakaren.
Hittills har vi i SSO-gruppen t.ex. arbetat med en enkätundersökning om psykosocial hälsa, som vi
kommer skicka ut till tre olika kurser den här terminen. Det är inget särskilt krävande, däremot får
man mycket gjort för den lilla tid man lägger ner.
Vid frågor/intresse hör av er till studiebevakare Sovran Zagragja på: studiebev.med@us.uu.se
- Kommande rådsmöten:
13/2 (preliminärt: SWESEM jr kommer och informerar om sin verksamhet)
13/3
10/4
15/5 (Då även årsmöte och avslutningsmiddag)
- Kursrapporter:
Viktigt att ni presenterar för era kurser hur det gick med den kurs som ni kurtade. Kursrapport
skrivs av kursledning som svar på den kurt de fått. Kursrepresentanter har i uppgift att presentera
denna för klassen. Hur man presenterar den väljer man själv. Tidigare kursrapporter går att hitta på
programmetsstartsida.
- Studiedagen den 23/2
Event finns på facebook. Bjud in alla era vänner!
- Nytt studierum ing. 85 bv.
Vi har fått tillgång till ett nytt studierum ing 85 bv. Besök det! Sitt där och plugga!
- Ebba har slutat som vice ordförande.
Tyvärr har Ebba slutat som vice ordförande och det tycker vi i styrelsen är väldigt tråkigt.
- Möte om vad som händer efter 6-årigt läkarprogram.

James och Rasmus var på möte med Jens Schollin om vad som händer efter ett 6-årigt
läkarprogram.
- Ordförande på U4-möte
U4 är ett pedagogiskt samarbete mellan 4 universitet (Uppsala, Groningen, Gent (Belgien) och ett
universitet i Tyskland). De har tidigare haft möte här i Uppsala och nu i december åkte en grupp
från PK, där ordförande i MSR ingick, ner till Groningen. Det fanns skillnader mellan programmen.
I Gent hade man en 20 gradig betygsskala, där 10 var godkänt. De har stora problem med anorexia
på programmet och kan inte själva bestämma hur många studenter som kommer in varje år. Utan
det är beroende på hur många som väljer Gent av de som blivit godkända på de nationella
antagningsproven. Blir det stora grupper får man vara fler studenter per läkare helt enkelt. De har
tutorer som följer studenterna under hela programmet, ungefär som mentorer. Deras motsvarande
kursrepresentanter skrev även varje år en sammanställning om hur året varit för hela programmet.
Alltså ett slags dokument som täcker hela programmet med förslag på förbättringar.
Något som Uppsala var bättre på var att inkludera studenter. Uppsala var den enda orten som hade
tagit med sig studentrepresentant, något som de andra orterna inspirerades av och sa att även de
skulle göra nästa gång.
Att kontakta deras motsvarighet till MSR, skulle kunna ge ytterligare möjligheter till inspiration och
utbyte.
Det verkar som om nästa möte blir i Gent i Belgien.

Från PK
Vill man lätt hitta beslut från programkommittén kan man
1. Kolla på studentportalen under programmets startsida eller
2. http://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/namnder-och-kommitteer/lakarprogrammet/ och
logga in under kallelser och protokoll.
- PK 14e december
PK-mötet var ett kort möte, bara 1 h.
Uppehåll. Om man befinner sig på avancerad nivå och önskar återuppta sina studier efter ett
uppehåll, men man tvingas till ofrivilligt uppehåll, har man nu rätt att påbörja sitt projektarbete
under den tiden. Dvs. om du tar uppehåll mellan T7 och 8 för att t.ex. resa, men sedan inte kommer
in kan du påbörja ditt arbete under den terminen i väntan på att få återuppta studierna.
Nu finns det endast två kliniska förtroendepersoner (Albert Christersson och Maria Lundberg) då de
två andra inte längre jobbar på Akademiska sjukhuset. INFORMERA gärna att dessa två personer
finns för att kontakta ifall man har upplevt något obehagligt eller obekvämt på kliniken. Se mer info
här:https://studentportalen.uu.se/portal/authsec/portal/uusp/student/filearea/filearea-window?
mode=view&webwork.portlet.eventAction=true&webwork.portlet.action=%2Ffilearea%2Fview%2
Fexplore&action=e&location=%2Fexplore.ftl&windowstate=normal&webwork.portlet.mode=view
- PK 18e januari

Omstrukturering har gjort att det kommer att finnas ett programråd, där ansvariga/representanter
från varje termin samlas. Detta kommer att underlätta information sprids mellan kurser på olika
terminer.
Protokollet är ännu ej justerat och därför kommer mer information på nästa rådsmöte eller
återkopplingsmejl.
- Annat:
Vill återigen påminna om att det finns kontaktpersoner för föräldrar att kontakta. Dessa är olika
beroende på vilken institution som håller i kursen. INFORMERA gärna om detta så att era föräldrakursare vet vilka de ska vända sig till om de behöver.

Från Medicinska föreningen
- Årsmöte nu den 30/1.

Från MedSek

- MedSek-möte 6 december
- BMC-biblioteket fylls inte ut av böcker – tomma kvadratmetrar à diskussioner om att
-

-

-

förminska biblioteket? Hyra ut tomma ytan? Stadsbiblioteket kan ha en filial? Hyra ut till
privat bokhandel?
MedSek har haft möte och workshop om VFU med kommunen som en del av
verksamhetsplanen att jobba med VFU. Pratade om generella problem: försenade
scheman tex. Nytt möte 25 jan.
Från presidieutskottet: Kommer ha kurs i ”Hållbart engagemang under studietiden”:
utbildningskväll i januari, finns tre tillfällen: 23, 26, 30de januari, 18.15-20.00. Om att ha
lagom mycket bollar i luften, tecken på stress, vanliga fallgropar där man kan engagera
sig för mycket osv.
Till presidieutskottet: MedSek ska ta upp
- Kolla upp koppling mellan obligatoriskt moment, examination och
högskolepoäng, framsteg mm. Flera program har problem med examinerande
moment utan högskolepoäng tex.
- Kö på läkarprogrammet – kolla av läget, vilka åtgärder har gjorts?
- Nytt kontor för MedSek efter jul - C4:3!
- Valda personer till kommittéer och institutionsstyrelser:
- Elsa Kågström T1 och Lukas Mörk T2à Kommittén för lika villkor
- Johannes Fremér T1 à Institutionsstyrelsen för folkhälso- och vårdvetenskap.
Elsa Kågström väljs i andra hand om Johannes tackar nej.
- Samuel Backman, T7 à Institutionsstyrelsen för medicinska vetenskaper
- Bibliotekarie från Farmaci à Biblioteksrådet för MedFarm
- Excellent lärare ska väljas innan feb, 1 representant från medicinska
sektionenà Ska utlysas bättre
- Anna Nylund, logoped à Neurovetenskap
Söka bidrag från MedSek. Summa man får söka per år per studieråd: 2000 kr.
Logopederna sökte nu för temafest och filmmys vid mottagningenà MF får också söka.
Att diskutera: Uppsala studentkår ska omorganiseras – 6 kårer i Uppsala just nu: Uppsala
studentkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala teknolog och naturvetarkår,
uppsalaekonomerna, juridiska föreningen, Gotlands studentkår Rindi. Förslag om kring

-

att Uppsala studentkår ska vara samarbetsorgan à ska då Uppsalas studentkårs sektioner
bli egna kårer?
Vad är viktigt för studenterna i medicinska sektionen?
Vad är viktigt för studenterna i hela ”Uppsala Studentkårer”? Tex Studentbokhandeln,
(tidigare studenthälsan, ägs dock av universitetet nu).

- MedSek-möte 17 jan
- Studiebevakare: kallar snart till möte ang. studemiljö. Annars jobbas det på som vanligt
med enskilda ärenden.

- Lyckad föreläsning med PositHIVa-gruppen!
- En utbildning för föreningsaktiva kommer att hållas. Hur man kombinerar detta med
-

studier. Bla stresshantering. Finns på MedSeks Facebooksida! Datum 23, 26, 30 jan Sista
anmälningsdag nu på fredag.
Kontoret kommer att flyttas ifrån A4 till C4:3. kommer att marknadsföras.
Studentrepresentanter sökes! Ny enhet: enhet för studenthälsa. skall ha en referensgrupp.
4 studenter sökes för detta. Finns info på Uppsala studentkårs hemsida.
Disa-priset. Skall bedöma och premiera bra litteratur. Sökes intresserade bedömare! Finns
också på Uppsala studentkårs hemsida.
Mötesdatum för vårterminen förslag: 8/2, 15/3, 11/4, 9/5 årsmöte början juni slutet maj.

