Återkoppling från föregående rådsmöte:
Föreläsare termin 8
Föreläsaren på termin 8 som vi pratade om förra mötet kommer inte att föreläsa på nästa termin 8.
Det kommer att finnas en webbföreläsning som kommer att granskas innan publicering.

Information från MSRs styrelse:
- OMSiS brev till UKÄ som ska röstas om
- Kursrapporter
Ni kursrepresentanter kommer att få kursrapporten av viceordförande i MSR. Kursrapporten ska
sedan presenteras för er klass.

- Presentation på lärarmötet och 32h-vecka
Styrelsen presenterade vad vi tog med oss från AMEE och kurtresultaten från vt16.
Vi pratade om att känna sig otillräcklig på kliniken och om vikten att få återkoppling (feedback). Det
var ett givande lärarmöte och det flera lärare deltog. Andra punkter på lärarmötet var 32h
arbetsveckan. Varje blockansvarig ska göra en konsekvensanalys och se hur man kan
implementera detta på dennes block.

Information från PK:
- Kursrapport

Nya instruktioner ang hur kursledningen ska skriva kursrapport.

- Ordnings- och uppföranderegler
Ordnings- och uppförandereglerna togs det beslut om. Omförflyttning av styckena och ändrat
sjukhusets lokaler till sjukvårdens lokaler. Nästa PK kommer beslut om reglerna i sin helhet.

- Lottning av kön in på termin 7.
Det blev omlottning för de studenterna som inte kommit in på termin 7 ht16, detta för att
majoriteten av dem ville ha omlottning. Omlottningen skedde dagen efter beslutet och studenterna
fick mejl ang detta från studievägledaren.

- Rapport från arbetsgrupp för undervisning i vetenskaplighet
Detta ska arbetas vidare om. Gruppen kommer att fortsätta.
Valbara kurser termin 11 och avanmälan
Avanmälan till valbarakurser ska ske senast 15 november respektive 15 maj. Senast 15 november
respektive 15 maj ska man som student ha ansökt om att få tillgodoräkna sig en valbar kurs.

- TimeEdit på sjukhuset
Diskussion ang att Time Edit borde finnas på sjukhuset.
Ingrid Persson (HR-strateg, Landstinget i Uppsala län) tog med sig detta och kommer att
återkoppla på nästa PK. Förhoppningsvis kanske man kan komma vidare i frågan.

- Rapport från arbetsgruppen frånvaroregler
Vi hade möte 24/10 och kom fram till att det dokument som finns är mycket otydligt, vi är i gång
och förkortar och förtydligar dokumentet. Vi kommer att ha möte igen i november för att komma
med en sammanfattad slutversion. Ang 20% regeln kom vi fram till att det blir svårt att ta bort.

- Rapport från arbetsgruppen QuizMed/Progresstest:
Vi är nu uppe i över 800 spelare, så roligt!! Hade möte med ansvarig över appen från Sthlm som
kommer att arbeta med att fixa till de små buggar som finns, samt förbättra appen ytterliggare
utifrån våra önskemål. Påminn era kursare om att skicka in frågor VIA länken EJ via appen (då kan

man ej skriva förklaringen, ännu…) se det som ett inlärningssätt på det man just pluggat på -att
formulera frågor och förklaringar. Möte med lärosäten från hela Sverige 13/12 ang QuizMed samt
progresstest.

Information från MedSek:
- Studiebevakare

Psykosocial hälsa-enkät utvecklas, ska kommas ut med under läsåret till alla klasser.

- Studenthälsan (ägs av UU)
Har fått lägre priser, mycket är gratis.
Kommer hålla i utbildning för mottagningsaktiva – kolla hemsida! 29 nov och 5 dec

- Angående lottning av kö till T7
Tagits upp i presidieutskottet att blanketten för studieuppehåll och avbrott är samma, en skiljelinje
mellan dessa behöver skapas. Är samma problem på psykologprogrammet.

- MedSeks mål för året
- Uppfölja anmälning till UKÄ angående IGP-insitutionen
- Förbättra kommunikation mellan studentrepresentanter i kommitteer och styrelser – någon
form av rapportering tillbaka till MedSek bör införas
- VFU-undersökningar ska genomföras, tex “kaffe för din åsikt”, och punkter som är
övergripande problem på allas VFU ska formuleras
- Förtydliga deras närvaro, bättre information om vad de gör och synas mer

- Finns sökbart verksamhetsbridrag på 2000 kr
Något vi ska söka?

- Letar folk från läkarprogrammet som vill sitta i:
- institutionsstyrelsen för kommitéer för lika vilkos vid MedFarm: möte 3 ggr per temin, möte
mån 5 dec 12.30-14.00 Scheelerummet BMC.
- Insitutuionsstyrlesen för folkhälso och vårdvetenskap: 5-6 v mellan varje möte, möten
måndagar.

- HIV-föreläsning av Posithiva gruppen ska anordnas 8 dec
- Nästa möte 8 nov.

Information från MF:
- Bidrag till mottagningen:
Ska kunna hjälpa med pengar om den ansvariga klassen ligger back (så länge det inte är
alkoholrelaterat) men inte om de ligger plus.

- Städschema MedC
Varje förening har en städmånad. MSR har städdag i slutet av mars! Ska boka en tid för detta
genom Adam Bergman. Lapp finns på städskåp, där står allt man behöver göra.

- Hyra av lokal
Ska kunna hyra specifika rum på MedC så två grupper kan vara här samtidigt (kontoret och
matsalen). Kan boka grupprum via mail till Adam - visa mailet och skicka ut gruppen som är där
mot uppvisande av mailet. För mer information, se bokningar: MFuppsala.se och sedan MedC

