Programutskottet läkarprogrammet sammanträder
Tid:

Onsdag 3 oktober 2018 kl. 13.00–15.00
Kalmar, länssjukhuset

Kallade:

Ledamöter:

Jan Brynhildsen
Katarina Kågedal
Anders Ljungman
Per Hultman
Zoltán Szabo
Jan-Erik Karlsson
Emina Bjelak
Sara Bjurman

ordförande
vice ordförande
koordinator kurs 1-2
stadiekoordinator II
stadiekoordinator IIIA
stadiekoordinator IIIB
studerande
studerande

Adjungerade:

Ulrica Lisell
Lilian Alarik
Gunilla Hultman
Therese Erwill
Katarina Kärling
Karin Persson
Ann-Charlott Ericson
Ingvar Rydén
Karin Åkesson
Åsa Nilsdotter
Stergios Kechagias

mötessekreterare, samordnare
studievägledare
studievägledare
VFU-samordnare
VFU-samordnare
proprefekt IMH
proprefekt IKE
SOA Kalmar
SOA Jönköping
SOA Norrköping
SOA Linköping

Övriga:

Ledamot som inte kan närvara ombeds svara via e-post till
Ulrica.lisell@liu.se

Mötesformalia
1.

Utseende av justeringsperson

2.

Fastställande av föredragningslistan

3.

Protokoll från föregående sammanträde

4.

Meddelanden från programansvarig

Informationspunkter

Protokollen är offentliga, alla ska kunna få ut dem. PUL:s maildress är
också offentlig.
Temagrupperna
Man har haft möten med temagrupperna och det blev mycket diskussion
kring temaplanerna. Varje temagrupp har en temaplan för respektive
kurs som ligger öppet på hemsidan med alla måldokument.
Diskussionen var huruvida dessa ska ligga kvar eller inte. PUL beslutar
att mans ka behålla temaplanerna offentliga.
Information om VFU vår 2019
PUL diskuterar svårigheterna kring att man kommer ha dubbla
cirriculum under vårterminen 2019, många studenter som ska ha VFU.
Man har varit i kontakt med Örebro eftersom det är geografiskt
närmast, enklare att motivera detta för studenterna.

Diskussions- och beslutsärenden
5.

IKT-ambassadörer
Föredragande: Emina Bjelak och Katarina Kågedal (punkt 9: PUL
180906)
Kommer att vara två studenter per studieort, totalt 8 stycken per termin.
Tjänsten måste utannonseras, man kommer använda en arvodesblankett
som ska lämnas in 2 ggr per termin. Kursansvarig ser till att uppdragen
sköts bra i mitten på terminen. (hållpunkt). Utlysningen ska ske via
reach-me och innehålla tydliga arbetsuppgifter.
Antagning: lottning, IKT-ambassadörerna måste få utbildning i
Linköping innan decentralisering.
Det ska finnas en datakunnig person, support på varje huvudstudieort.
Det ska vara tydligt hur lång IKT-ambassadörens ansvar sträcker sig.

6.

Byte av utbildningsplan med fokus på VFU
Fördragande: Jan Brynhildsen, Gunilla Hultman, Lilian Alarik (punkt 11.
PUL 180906)
Studenter som tar uppehåll från utgående cirriculum och kommer
tillbaka till nya måste man kunna tillgodoräkna sig de placeringar/den
kunskap de redan haft/fått.
PUL föreslår att muntliga examinationer ska införas, i och med att
separata tentor inte kan skrivas för varje student som detta berör.
Studenter har tidigare varit skeptiska till muntliga examinationer pga
bristande rättssäkerhet kring sådana. PUL föreslår då att man kan spela
in examinationen för att studenterna ska känna sig trygga.
Man återkommer i frågan när man har ett tydligt förslag.

7.

Delegationsordning
Föredragande: Jan Brynhildsen (punkt 12: PUL 180906)

8.

Uppdragsbeskrivning BSOA i Linköping
Föredragande: Anders Ljungman

9.

VT19 basgrupp i storgrupp på K3
Föredragande: Katarina Kågedal
Ljudnivån är absolut det mest problematiska. Nya ljudskärmar har
beställts, var uppe på utbildningsnämnden att utrusta salarna som
active learning classrooms. Fakulteten har i uppdrag att se till att
klassrummen utrustas adekvat.
Syftet med storbasgrupper är att studenterna ska inspirera varandra,
Johanna Dahlberg som är ansvarig för projektet har gjort bedömningen
att säger att det fungerar och att studenterna gör det. En positiv aspekt
är att studenterna lär känna fler kursare, dels ur ett socialt men även
akademiskt perspektiv.
Till våren är tanken att man ska köra storbasgrupper i hela kursen men i
lärosalar som är utrustade för detta. Man hoppas att bättre
ljudförhållanden kommer ta fram de positiva aspekterna av projektet.
Prodekanus har ansvaret för att se till att ljudnivåerna förbättras.

10.

Omfördelning av studenter till huvudstudieorter
Föredragande: Ingvar Rydén

11.

Prioriteringslista för klin.placering för resp. huvudstudieort
Föredragande:
PUL kommer fram till att MF tar fram en lista som ska gälla från HT 19.
VT 19 måste prioriteringarna utgå ifrån den prioriteringslistan som
finns på plats. Detta innebär att man VT19 INTE kommer kunna få
prioritet för ex AMO i Norrköping, Kalmar, Jönköping eller
studiesocialt ansvarig, MEN utbildningsansvarig på respektive ort
borde vara garderad inom listan!
Det är viktigt att informera studenterna om hur prioriteringen kommer
att ske. PUL kommer fram till att man ska söka denna i VFU-verktyget,
ett uppdaterat system ska tas fram.

12.

Utvärdering av PULs arbete
Föredragande: Jan Brynhildsen (punkt 13: PUL 180906)
Bordläggs till nästa möte. Följande frågor ska diskuteras:
Är vi rätt personer?
Är vi lagom många?
Fungerar mötesordningen?
Har vi lagom många möten?

