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Kursrepresentantsmöte, Medicinska Föreningen
Torsdagen den 18:e oktober kl. 17:15 -19:00
Lokal Digitalis
Närvarande:
Från MF-styrelsen
Sara Bjurman

Utb.ans. klin

Kursrepresentanter
T6 Viktor Peterzén och Erik Lundgren
T7 Olivia Tingvall
T8 Amanda Hytting
T9 Matilda Jansson (suppleant) och John Hanna
T10 Hanna Landberg och Hanna Lekedal (suppleant)
T11 Eva Nilsson

Besökare:
Karin Siwe
Sigrid Waldén

Studierektor
Utbildningsnsvarig SLFS Linköpping

1. Mötets öppnande 17.21
2. Föregående protokoll
3. Utbildningsansvarig informerar
a) PUL
b) NatGU i Uppsala - Kommande sexårigt legitimationsgrundande program.
c) OMSiS - Alla utbildningsbevakare från olika lärosäten möts.
d) Testföreläsningar IKT 17:e och 24:e okt – framgång mot tidigare men fortfarande
förbättringspotential. Viktigt att vi berättar vad som är viktigt för oss studenter i
föreläsningssammanhang. Nästa tillfälle 24:e okt 15.15
e) UU 30:e oktober 2018 – Kommer att prata vidare om hur vi kan utveckla
utbildningsbevakningen.
f) Utvärdering Evaliuate - Ny länk har mailats ut i veckan. Ett önskemål om att få fler
påminnelser under en termin än bara mitterminspåminnelse. Karin tar med
önskemålet till Johan Jäger. Hur får vi folk att utvärdera mer? Kan man försöka skapa
en stämning där det är självklart att utvärdera när någonting är toppen eller när
någonting inte är bra? Det är svårt att förbättra om det inte uppmärksammas.
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Kommentarerna läses igenom i förväg och publiceras inte med namn på särskilda
handledare, därför okej att skriva namn så att berörda kan få veta om en särskild
person är otrevlig eller en olämplig handledare.
4. Kurspuls
T11
Åsikt om att man inte skall vara schemalagd på fredagar i Linköping. Viktigt att det isåfall
kommer ut i tid så att man kan planera sin tid. Gyn i Norrköping, alla fick inte chans till
medsittning. Dessa studenter ska höra av sig till Karin Siwe så ordnas medsittning och de kan
därmed bli godkända på terminens obligatoriska moment. Alla handledare är inte medvetna
om att alla studenter förväntas göra medsittning. Önskemål om att det planeras in i schemat
med tanke på att en medsittning ofta tar längre tid än ett specialist besök. Kliniska
seminarium/basgrupper (typfall), är dessa obligatoriska? Eva mailar Jan-Erik Karlsson i
egenskap av kursrepresentant för klara besked. Har haft artikeltenta, läsa två artiklar som
man har tenta på i Terra. Man får ta med sig saker till tentan. Vad är egentligen syftet med
tenta? Hade inte en hemtenta med resonemangsfrågor varit mer ändamålsenligt? Tror att
det skulle öka kvaliteten på tentan. Ett värdefullt lärotillfälle men ifrågasätter
examinationssättet. Stor del av teoriveckorna har ockuperats av tentaförberedelse.
Dessutom många examinationstillfällen denna termin eftersom sen opponering i nästa
teoriblock. Livet håller på att förändras drastiskt för många i klassen, stora besked med AT,
jobb och ev flytt. Kan man lägga tentan på en annan termin? Jourer, det ingår att vi ska gå
jour och vi vill det för att det är ett bra lärotillfälle men det finns ingenstans för studenten att
sova på vissa orter. Antingen får man gå hem och missa resten av natten eller försöka sova
på en soffa, efterfrågar samma villkor som ens handledare.
T10
Åsikter om bildtentan, svårt att hitta informationsdokument. Kan man vara tydligare med
vilka mål som ska examineras? Klin eller preklin kommer tentas? Önskar några dagars
studietid innan teoriblocket och gärna sist på teoriblocket. Problem med ljud, teknik och
ventilation i de flesta salar under teoriblocket. Felanmäla och höra av sig till Ulrika –
arbetsmiljöansvarig i MF. Hur ska man förenkla för folk att felanmäla? Gå ut till klasserna och
påminna om att det finns en arbetsmiljöansvarig som också kan påpeka att det i varje sal
finns en QR-kod och kontaktuppgifter för felanmälan.
T9
Allt bra!
T8
Svårt att föreläsningar inte kommer ut i förväg. Nästan varje föreläsning. Administratören
jobbar stenhårt men föreläsarnas inställning är tveksam. Klassen vill i allmänhet inte ha
papperskopior. De föreläsare som tycker att det förstör fallen kan lägga en tom slide med
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bara rubrik så kan studenterna anteckna på den sliden. Influensa vaccination för
läkarkandidater? All annan personal får ju det. Sara tar med sig till Jan-Erik och PUL.
T7
T6 är egentligen utspritt på tre terminer, avsätta tid på T5 för planering och tid på T7
eftersom man måste lämna in på T7. Det går mycket tid till T6 fast man har T7 samtidigt. T7
återkopplingstillfälle: mycket prat om 30h och HELST MER GÄRNA MER MERMERMER.
Infektion hade också schemalagt 40h. Vill kunna plugga också. Skapar stress. Sara tar med
detta till MF- arbetsmiljöansvarig för detta är en viktig arbetsmiljöfråga. Nöjda med
föreläsningarna.
T6
Allt flyter på för det flesta men några enskilda har det svårare. Dessa personer bör kontakta
terminsledningen och cc:a utbklin@mflinkoping.se De behöver inte stå ensamma.
5. Diskussion
Hur kommunicerar jag på bästa sätt med min klass?
Det blir ju de som hör av sig som får komma till tals. Kommentarer i ett inlägg på facebook,
men endel har inte facebook och dessutom ser alla vad alla tycker. Personliga meddelanden
på facebook verkar populärt. Google formulär på som publiceras i klassgrupp på facebook,
föredel att man kan vara anonym. Ställa sig upp i klassen och fråga kan vara en bra idé.
Överenskommelse om att de som har haft teori till nästa KRaM ska prova att meddela
klassen via facebook att ”efter denna försläsning kommer vi stanna kvar och ta in åsikter
inför kommande KRaM” och se om man får mer input jämfört med tidigare.
6. Övriga punkter
Karin Siwe återkopplar sina åtaganden från senaste KRaM
Nu ska tillgång finnas till cosmic och obstetrix på gyn i Linköping. Även ögonkliniken i
Linköping har nu tillgång till cosmic. Planerar en utbildning i Cosmic för K6 och T7. Denna
kommer att vara på KMC och Karin återkommer med datum.
Karin Siwe – workshop för VFU ansvarig läkare.
Januari tors v 3, 10:e året i rad kommer det hållas en Workshop för VFU-ansvariga läkare. Ca
80 personer brukar närvara. Kommer bjuda in 1-2 studenter från varje klintermin. Arvoderas
och får mat. Arbetar nu med programmet och vill ha input från studenter på teman. Vi
önskar mer möjlighet till studentansvar från klinikernas sida. Man växer mycket som student
om man får ta eget ansvar och känna sig delaktig. Öka kandidatmottagningar. Vi önskar
också mer utvecklande återkoppling, det är så viktigt. Hur ska man som student göra för att
få värdefull återkoppling? Idag upplevs det ibland som ganska svårt att få återkoppling av
sina handledare. Förslag om att framföra till sin handledare i början av passet att man gärna
vill ha återkoppling i slutet så det kan tänka på vad de ska återkoppla på under
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handledningen.
SLF student – Schemaläggning – synpunkter inför projekt 2019
K6 VFU mån till torsdag och sedan är fredagen helt schemalagd, när finns tid för självstudier?
Vi vill gärna gå jourer, för att det är ett mycket bra lärotillfälle, men vi vill veta dem i förväg
samt ha möjlighet att kunna sova när ens handledare sover.
7.

Mötet avslutas 19.07
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