Kursrepresentantsmöte, Medicinska Föreningen
Torsdagen den 20:e september kl. 17:15 -19:00
Lokal Almen
Närvarande:
Från MF-styrelelsen:
Sara Bjurman
Emina Bjelak
Alla kurser var representerade.
Övriga närvarande:
Jan Brynhildsen, Programansvarig
Karin Siwe, Studierektor
Katarina Kärling, VFU-samordnare
Therese Erwill, VFU-samordnare

Utb.ans. klin
Utb. ans. preklin

•

Mötets öppnande

•

Genomgång av föregående protokoll

•

Utbildningsansvariga informerar
•

PUL

•

Visionsmöte-”Våra drömmars MF”

•

Datum för hösten

Klinkram 18:e okt och 8:e nov
Preklinkram 22:a okt och 8:e nov
Storkram 6:e dec
FUM 27:e september och 29:e november
•

Temagruppsrepresentanter FUM
PU, Generalist, NSPR kommer behöva temagruppsrepresentanter

•

Information angående uteblivna handledare
Viktigt att informera kursledningen direkt när en basgruppshandledare inte kommer!
Förslag till K5 som har handledare en gång i veckan är att redan nu bestämma
tillsammans med sin handledare vilka tillfällen handledaren förväntas dyka upp.

•

Stergios testföreläsning 17 och 24e okt 2018, kl. 15-17. Facebookevent kommer.

•

Kurspuls

T11
Bra start med teoriveckan. Tekniken har nästan funkat och föreläsare har dykt upp.
Gynekologisk undersökningsfilmerna för T11 har dock varit ett problem. Filmerna är

på DVD men det är ingen som har en DVD-spelare. Det finns endast ett litet rum uppe
på sjukhuset där man kan se filmen. Undersökningarna i videon görs med
metallinstrument men plastinstrument används på klinik, dessutom olika typer av
instrument på olika kliniker. Har varit ett problem med inloggning i Cosmic. Dessutom
har ingen behörighet till Obstretrix och kan därför inte inte läsa på sina patienter. En
student i Eksjö hade fått behörighet och vart dessutom ifrågasatt varför hen skulle ha
behörighet.
T10
Man funderar över hur man som student kan sätta krav på placeringen? Tid för
utbildning och handledning har vi rätt till. I de fall då studenter vågar konfrontera
handledaren angående detta har man mötts av att det inte finns tid och inget finns
att göra. Hur ska man som student hantera situationen? Det ges även exempel på när
man kontaktat terminsansvariga men situationen har ändå inte löst sig. Slutsatsen
efter diskussion är att man ska man höra av sig till utbildningsansvariga i mf
(utbklin@mflinkoping.se, utbpreklin@mflinkoping.se) och terminsledningen
(TXLÄK@liu.se) i första hand. Om man inte får tillräcklig respons kan man höra av sig
till Jan-Erik Karlsson (Jan-erik.karlsson@liu.se) som är VFU-ansvarig i länet. Även
positiva exempel på VFU-placeringar belystes ex. Berga Vårdcentral. Jan Brynhildsen
föreslår att vi lyfter specifika placeringar så att andra kan ta efter.
KUA är en avdelning som sköts av studenter. Man går varannan morgon och varannan
kväll. Detta innebär att det blir väldigt lite tid över för att sova för de som pendlar till
Norrköping när de jobbar kväll och morgon efter varandra. En student hamnade i
kläm vid en vårdcentralsplacering där vårdcentralen hade bytt ägare och ingen visste
att han skulle komma. Målet med VFU är ju att man ska öva upp sina färdigheter och
ta mer ansvar, inte gå med diabetessköterska eller bara sitta med bredvid sin
handledare tredje terminen på vårdcentral. Berga vårdcentral gör en bra modell där
man får en egen tidbok. Problem på VC i Östergötland att få behörighet, tar tid från
lärandet då man måste lägga tid på att få sina behörigheter.
T9
Vid Endokrin-placeringen i Linköping hade man inte ett schema. Studenter fick
spendera mycket tid att leta möjligheter är lära. Önskemål om att få reda på
tentamenstider och obligatoriska moment redan terminen innan. Jan Brynhildsen,
Therese Erwill och Katarina Kärling berättar att tentamenstiderna ska, enligt reglerna,
vara satta när kursen börjar. Tidigare går tyvärr inte då slutgiltigt tentamenschema
sätts på Valla. Specifika terminsscheman arbetas på just nu. Ett preliminärt schema
kommer att skickas ut innan jul men det påpekas att obligatoriska moment kan
komma att flyttas även när schemat är släppt.
T8
Oklarheter hur internmedicin är uppdelat på T8 och T9, vad som ingår på vilken
termin. Man hoppas att oklarheter ska lösas på teoriblocket. Dåligt med intro på ffa
vårdcentraler, inget schema osv. Karin Siwe efterfrågar specifika platser för möjlighet

att göra punktinsatser. Önskemål om exempel på fältstudier, vad som är bra och inte.
Kliniker vill veta hur de ligger till i utvärderingar jämfört med andra kliniker. Karin Siwe
som är VFU-ansvarig i Linköping säger att det är ett problem är att få studenter svarar
på utvärderingar, stor förhoppning att det ska bli bättre med nya evaliulate. God
respons från äldrekursare ang evaliulate. Generellt är det mycket dålig svarsfrekvens
på evaliulate nu, ett mail med länk skickades ut i början av terminen. Johan Jäger är
kontaktat ang utskick om en ny länk samt påminnelse. Vid en undermålig placering
kan man vända sig till Utbildningsansansvariga i MF (utbklin@mflinkoping.se,
utbpreklin@mflinkoping.se), Terminsledning (TXLÄK@liu.se) eller Jan-Erik Karlsson
VFU-ansvarig i länet.
T7
Skillnad i olika T6-arbetesexaminatorer, olika krav från olika examinatorer. Ett känt
problem och alla äldrekursare håller med. Jan svarar att det är med välvilja inför
artiklar till framtida tidskrifter. Utbildningsansvariga poängterar att det är viktigt att
denna ”välvilja” är jämlik för alla studenter oavsett examinator. Man vill ha cosmicintro! Nya K6 planeras att man ska ha hands-on cosmic träning och Karin Siwe tar på
sig att leta efter tider och lokal för att göra detta för T7 också. Många har inte kommit
in i Cosmic, det har tagit en halv dag av VFU för att få systemet att funka.
T6
Upplever att exempelrapporterna på LISAM har inte stämt med informationen
klassen fått ang hur man skriver en rapport, kursrepresentanterna tar på sig att
kontakta terminsledningen ang frågan. Förra terminen fanns ett introduktionstillfälle
på en timme till SPSS men man efterfrågar någon typ av dokument där man kan få
introduktion till systemet.
K5
Problem med handledare som inte har dykt upp, man har pratat med
terminsledningen om detta. Gillar nya systemet med 1 basgruppsfall i veckan.
Upplever att man för en gångs skull är klar med ett fall inför basgruppen. Workshops
blir ibland för mycket föreläsning där det inte finns tillräckliga möjligheter till frågor.
Efterfrågar även tydlighet i vem man kan vända sig till med frågor, förra terminen stod
mailadresser till föreläsare i schemat vilket var uppskattat. På studieortsrådet i Kalmar
sades det att man inte skulle ha möjlighet att låna hem böcker vilket oroar
studenterna! Informeras om att tentor kommer att ske på studieorten, ambitionen är
att tentamen VT19 ska ske digitalt. Dock inte stadieomtenta som kommer att ligga på
en lördag, just därför. Hur blir det med boende? Studenter gör sig av med sin
lägenhet i Linköping. Uppmärksammar även att K4 är spärr för K6 och att flertalet
studenter riskerar att spärra ut sig. Funderingar kring återkomst i nytt curriculum och
utbildningsansvariga ber studievägledarna att ordna med en genomgång
K4
Spänning inför att man ska göra valen nu. Oklart med anmälningar till ett visst
moment och oklarheter kring vad som är obligatoriskt och inte. Samt önskemål om
möjlighet att skicka in frågor till seminarium. Ibland ingen återkoppling på frågorna
man har ställt. Har en föreläsare som ofta trycker på införskaffande av en viss bok
som inte finns på litteraturlistan. Jan meddelar att litteraturlistorna ska vara satta

innan kursstart och man får inte rekommendera någonting annat då.
Kursrepresentanterna mailar Emina detaljer kring föreläsare och bok för att
vidarebefordra till aktuell temagrupp. Många efterfrågar avgränsningar eller riktlinjer
för vad man behöver kunna detta gäller ffa mikrobiologi. Dåliga EDIT-fall, dessa bör
återkopplas direkt till ansvarig för fallet eller till aktuell temagrupp samt till
utbildningsansvariga. IT-problem i Norra Entrén, riktigt dåliga datorer i alla
basgruppsrum. De är långsamma och låser sig flera minuter mitt i arbetet.
K3
Omställning med storbasgrupper. Stor skillnad på arbetsbörda mellan de olika
basgruppsfallen. Man upplever att handledarna hinner vara mer engagerade i de
mindre basgrupperna jämfört med storbasgrupper. Handledarna i de stora
basgrupperna hinner inte vara delaktiga i vad man har sagt under tiden och vet därför
inte om man är på ”rätt” spår. Det finns skillnader mellan storbasgrupperna, förslag
framkommer att man bestämmer med handledare att de ska vara delaktiga i slutet av
del 1 för varje grupp. Den generella uppfattningen är att upplägget är acceptabelt.
Just nu är bullret det stora problemet samt att det ska finnas en möjlighet att
signalera att man behöver hjälp snabbt.
K2
Dålig information inför strimman. De som varit i Kalmar har fått veta efteråt att de
skulle fått betalt för tågbiljetten. Förslag om att fler placeringar som är på långt
avstånd ska vara heldagsplaceringar, ex Jönköping. De flesta grupper har blivit väl
omhändertagna på sin strimmaplacering väl på plats. Fel i ett EDIT-fall,
kursrepresentanter mailar detaljer till utbpreklin@mflinkoping.se. Terminsledningen
skickade ut en fil med allas personnummer, klassen efterfrågar återkoppling på vad
man tar för åtgärder förutom att man anmält sig själva till datainspektionen.
K1
Svårt med PBL, otydligt med vilket ansvar som ligger på vem. Extraföreläsning
efterfrågas ang PBL-arbete. Krångligt med preliminära basgrupper, man bytte
basgrupper mitt i ett fall. Karin svarar att det inte är tänkt att det ska vara så, det här
var ett undantagsfall. Strimma läkarrollen, upplever att man inte har varit väntad när
man anlänt. Specifika platser rapporteras till Karin Siwe för punktinsatser.
•

Diskussion
•

Hur kommunicerar jag på bästa sätt med min klass?

Punkten bordlägges till nästa möte
•

Övriga punkter

•

Mötets avslutande

