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Beslutsunderlagunderlag MF efter decentraliseringen
Decentraliseringen av läkarprogrammet kommer att ske från VT 2019. Då kommer studenterna inför den kliniska delen av utbildningen att utplaceras på en av de fyra huvudstudieorterna Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. Det kommer att ske för de studenter
som VT19 börjar termin 6. Både VFU och teori kommer att ske på nya huvudorten. Studenterna kommer att fördelas enligt följande:
Ort
Linköping
Kalmar
Norrköping
Jönköping
TOTAL

Studenter per termin
34
20
24
30
108

Procentuell andel studenter
31 %
19 %
22 %
28 %
100

Till de olika huvudorterna hör preliminärt följande sjukhus:
Linköping - Västervik, Motala
Kalmar - Oskarshamn
Jönköping - Värnamo, Eksjö
Norrköping
Studenterna kommer i början av termin 4 att få lämna in önskemål om vilken huvudstudieort
de skall tillhöra och får besked om vilken de tilldelas några veckor senare.
Om antalet studenter som har önskat en specifik huvudstudieort överstiger antalet platser
kommer fördelning att ske enligt nedanstående prioritering;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Särskilda skäl, efter ansökan som beviljats av studiesociala kommittén
Studenter som är förälder med barn i hemmet
Studenter som är antagna doktorander
Studenter som är amanuenser i undervisning
Studenter som rangordnat de olika huvudorterna
Parsökning
Lottning

Punkt 1-3 har prioritet till förstahandsval av huvudstudieort. Punkt 4 har prioritet till Linköping. Vid parsökning (punkt 6) finns möjlighet att rangordna studieort men bägge studenterna
får gemensamt den prioritet som personen i paret med lägst prioritering innehar.
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Struktur för Medicinska föreningens styrelse
Styrelsens nuvarande struktur
I dagsläget har MF en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, studiesocialt ansvarig, utbildningsansvarig för prekliniska respektive kliniska terminer, arbetsmiljöansvarig, informationsansvarig, näringslivsansvarig, ekonomiansvarig samt tre ledamöter. Styrelsemedlemmarna har möte varannan vecka för att fatta beslut och diskutera olika verksamheter.
Styrelsen efter decentralisering
Styrelsen i Linköpings huvudsakliga struktur kommer att förbli densamma i samband med decentraliseringen. En central styrelse kommer att införas i kombination med ett tillägg av
mindre styrelseutskott på de övriga orterna (Jönköping, Kalmar och Norrköping). Förslagsvis
ska den centrala styrelsen bestå av studenter från Linköping eller Norrköping. Av logistiska
skäl där utbildningsansvariga samt ordförande bör vara poster låsta till studenter från dessa
två orter. Till de övriga posterna ska studenter från alla orter få möjlighet att kandidera. Däremot är detta något som förmodligen inte kommer att ske, återigen av logistiska skäl.
Styrelseutskotten
I Norrköping, Jönköping och Kalmar ska ett styrelseutskott finnas som ansvarar för utbildningsbevakning, arbetsmiljöbevakning och studiesociala aktiviteter på respektive studieort.
Målet är att varje styrelseutskott ska innehålla en studiesocialt ansvarig, en utbildningsansvarig för de kliniska terminerna och en arbetsmiljöansvarig. Det är möjligt att inte alla poster
kan tillsättas redan första terminen decentraliseringen träder i kraft. Om någon/några av de tre
posterna inte tillsätts så fördelas det vakanta ansvarsområdet på de övriga medlemmarna i styrelseutskottet. De får själva välja hur de prioriterar och fördelar dessa uppgifter. Det är därför
viktigt att lämna stort utrymme för flexibilitet och anpassning i styrelseutskottens utformning
på respektive studieort utefter behov, engagemang från studenter samt rekryteringsbas. Behovet av fler styrelseutskottsmedlemmar bör utvärderas kontinuerligt då antalet studenter ökar
på studieorterna.
Kommunikationen mellan styrelseutskotten och styrelsen i Linköping sker förslagsvis direkt
mellan motsvarande poster. Över tid kan det bli aktuellt med en kommunikationsansvarig i
styrelsen i Linköping som ansvarar för samordning med de andra orterna.
Val till styrelseutskott
Val till styrelseutskotten kommer till en början ske likt ett val för kursrepresentanter. Studenter i K6 till K11 på respektive studieort samt studenter i K5 som ska placeras på aktuell ort
kommande termin får kandidera till lediga poster under en ansökningsperiod. Sedan sker en
omröstning digitalt (t.ex. via ett google-formulär) där de studenter som hör till berörd ort aktuell eller kommande termin har rösträtt. Det kan i framtiden bli aktuellt med ett val-FUM på
plats på respektive studieort. Detta får tas ställning till när alla terminer representeras på studieorterna.
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Krav på styrelseutskotten
Styrelseutskotten är ansvariga för den verksamhet som bedrivs på studieorterna. Nedan följer
ett antal minimikrav som ställs på verksamheten.
Styrelseutskottsmöten
Till en början bör styrelseutskotten sammanträda 5 gånger per termin på respektive ort. I takt
med att antalet studenter på orten ökar bör mötena bli mer frekventa och slutligen hållas
varannan vecka. Utöver detta skall utskotten ha kontinuerlig kontakt med den centrala styrelsen och varje månad närvara på Linköpings möten med hjälp av IKT-lösningar. Med stöd från
Consensus skall styrelseutskotten aktivt arbeta för att upprätta samarbeten med de befintliga
sektioner och kårer som bedriver verksamhet på orterna.
Arbetsmiljö
Styrelseutskotten och arbetsmiljöansvarig ska arbeta tillsammans med huvudstyrelsen i enlighet med stadgar och sektionsavtal för att säkerställa en god arbetsmiljö på studieorterna. Ett
samarbete med befintliga kårer och sektioner i dessa frågor bör också upprättas. Den arbetsmiljöansvarige på studieorten är ytterst ansvarig för att denna verksamhet bedrivs.
Exempel på vad arbetsmiljöansvarig kan komma att behöva göra på de olika orterna är möten
med centrala arbetsmiljöombudet i Consensus, möten med arbetsmiljöansvariga i övriga kårer
och sektioner, möten med arbetsmiljöansvarig på sjukhuset samt kontinuerligt granska miljön
och ta emot synpunkter, felanmälningar och dylikt från läkarstudenterna på orten. Arbetsmiljöansvarig är också studenternas kontakt för sexuella trakasserier och diskriminering som kan
förekomma och ska vidarebefordra denna information till ledningen vid behov.
Studiesocialt
Den studiesociala verksamheten kommer vara mycket viktig i att skapa en ny gemenskap och
trivsel på de olika orterna, inte minst för de första klasserna. Under de första terminerna ska
minst två studiesociala aktiviteter anordnas per termin. Inga krav ställs på hur omfattande aktiviteterna behöver vara. Krav på antalet studiesociala aktiviteter och dess omfattning kommer
behöva utvärderas och revideras med tiden. Den studiesocialt ansvarige på orten är ytterst ansvarig för att denna verksamhet bedrivs.
Exempel på vad studiesocialt ansvarig kan komma att behöva göra är att ta emot nya studenter
när de kommer till den nya orten, se till att det ordnas sociala sammanträden på orten samt att
samarbetet med de övriga kårerna och sektioner på orten blir smidig för att underlätta läkarkandidaternas studentliv.
Utbildningsbevakning
Styrelseutskotten har också ett ansvar för att utbildningsbevakning sker på studieorterna.
Detta arbete ska ske i samarbete med den centrala styrelsen i Linköping och i enlighet med
stadgar och sektionsavtal. Rapport från utbildningsbevakningen ska ske till utbildningsansvariga i Linköping minst två gånger per månad. Den utbildningsansvarige i styrelseutskottet är
ytterst ansvarig för att denna verksamhet bedrivs.
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Exempel på vad utbildningsansvarig kan komma att behöva göra på respektive studieort är att
vara med på möten gällande utbildningens uppbyggnad, vara kontaktbar gällande studenternas
synpunkter på utbildningens utformning och föra kontakt med ledningen.

FUM & KRAM
Det är viktigt att alla studieorter blir representerade både på FUM, stor-KRAM och klinKRAM. En kursrepresentant och en suppleant skall väljas per studieort och per termin. Sammanlagt för alla orter blir det fyra kursrepresentanter och fyra suppleanter för varje termin på
den kliniska delen av utbildningen. Representanter för varje specifik ort och termin skall väljas av klassen genom en demokratisk röstning via google docs. Precis på samma sätt som
kursrepresentanter väljs för terminerna på klin idag. Före FUM och KRAM skall ett förmöte
via IKT-lösning hållas där alla 4 kursrepresentanter och 4 suppleanter för samma termin på
varje ort deltar.
Väl på FUM kommer varje termin att representeras av två kursrepresentanter precis som tidigare, skillnaden är nu att kursrepresentanterna kan vara bosatta i Kalmar, Jönköping, Norrköping eller Linköping. Detta betyder att av totalt fyra kursrepresentanter och fyra suppleanter
kommer bara två vara närvarande på varje FUM. Detta för att säkerställa god representation
på FUM för samtliga terminer och studieorter men samtidigt säkerställa att det inte blir en
överrepresentation av studenter på de kliniska terminerna på FUM. Ett förmöte där information inhämtas från samtliga orter är därför av yttersta vikt eftersom varje kurs enbart representeras av två kursrepresentanter på FUM. Det är även på förmötet som det beslutas vilka två
representanter som ska vara på plats i Linköping på FUM och vilka frågor som skall tas upp.
Tider för FUM skall bestämmas så tidigt som möjligt på terminen och kallelsen skall skickas i
god tid så att kursrepresentanter i Kalmar och Jönköping också har möjlighet att delta. Ett
långsiktigt mål är att ha ett FUM på en lördag och ett FUM på en torsdag varje termin. Detta
för att förenkla för att kursrepresentanter i Kalmar och Jönköping kan resa hit på till exempel
en lördag. Styrelsen har varit i kontakt med LiU och Consensus för att undersöka möjligheterna för att Universitetet skall bekosta av kursrepresentanternas transport till och från Linköping.
Vad gäller klin-KRAM kommer det i första hand ske via IKT-lösningar och då kan alla kursrepresentanter från alla terminer vara delaktiga, alltså fyra kursrepresentanter per termin.
Dock är det samma resonemang som gäller vid stor-KRAM att det inte är en alltför stor övervikt av studenter från de kliniska terminerna och att varje termin därför får skicka två kursrepresentanter från valfri ort. Planen är för närvarande att stor-KRAM i första hand kommer ske
via IKT-lösningar, men att det en gång per termin kommer att hållas ett fysiskt möte för alla
terminer och inför detta får det beslutas vilka representanter som skall närvara.
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Tankar hos styrelsen VT18:
Att omstrukturera en hel sektion kräver mycket energi och arbete. Vi som sitter i styrelsen nu
kommer inte själva att veta vad som kan behöva ändras på under tiden som decentraliseringen
tar plats. Detta är därför endast ett diskussionsunderlag som skall användas som grund för att
underlätta för nya styrelse- och MF-medlemmar när decentraliseringen väl tar plats.
Under HT17 och VT18 har vi diskuterat mycket gällande kommunikationen emellan de olika orterna. Tanken som funnits är att MF som sådant i största del kommer finnas i Linköping, där
också Consensus finns. I de övriga studieorterna ska de mindre styrelseutskotten finnas för att
underlätta de viktigaste delarna av sektionens arbete. I och med att det endast är 20 individer
som kommer att befinna sig i ex. Kalmar under den första terminen av decentraliseringen så
kan vi omöjligt kräva att över 50% av de som blivit tilldelade Kalmar som studieort ska vara
engagerade i sektionen, varför vi fokuserat på de tre huvudsakliga uppdragen.
Att vara endast 20 studenter som minst på en ny studieort efter två och ett halvt år av nära relation
med en stor klass kan komma att bli påfrestande socialt. Med anledning av detta önskar vi att
en studiesocialt ansvarig för respektive ort väljs in redan i K5 och kan ihop med övriga kårer
och sektioner på orten försöka bidra med diverse sociala evenemang för att underlätta att nya
relationer bildas och en gemenskap stiftas. Vi önskar att fler än två sociala events ska finnas så
småningom, men tycker samtidigt att det verkar rimligt att alla studenter får tillfälle att ta del
av ett event två gånger första terminen efter decentraliseringen. Detta behöver inte vara mer än
en pizzakväll eller barrunda – något som tilldelad studiesocialt ansvarig själv får bestämma!
Utbildningsansvarig och arbetsmiljöansvarig planeras att väljas in samtidigt som studiesocialt ansvarig, det vill säga redan i K5 – innan studenterna lämnat Linköping. Detta innebär att vi på
varje ny studieort kommer att ha ett styrelseutskott som byts ut i varje läsår. Styrelsen i Linköping är i nuläget VT18 uppbyggd på det sättet att hälften byts ut varje halvår. I och med att det
i styrelseutskotten på respektive ort endast kommer att vara tre individer till en början, önskar
vi att samtliga i utskottet börjar samtidigt. Detta för att underlätta att bygga en gruppdynamik i
en sådan liten grupp, men också för att man ska kunna hjälpa varandra och lära sig.
Vi diskuterade också längden på uppdragen hos de olika styrelseutskotts-medlemmarna. Till en
början tyckte vi att det verkade rimligt att de tre som blev valda endast satt i sex månader. Efter intensiva diskussioner var detta något som vi ändrade åsikt om, i och med att många av de
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olika uppdragen tar lite längre tid att få en god struktur på. På så sätt tror vi att samtliga valda
styrelseutskotts-medlemmar kommer att kunna göra ett bättre jobb om de får sitta i ett helt
läsår.
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