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Kaffeonsdag med Dedicare
MF-häng
Lunchföreläsning ”Hejdå stress”
Biljettsläpp för medicinarbalen
Sök MF:s styrelse!
Sök MedSex

Välkommen till 20-talets första termin!

Vi på Medicinska föreningen vid Linköpings universitet önskar
alla medlemmar varmt välkomna tillbaka efter
vinteruppehållet.
Vi har en händelserik månad framför oss och förutom att åter
igen få uppleva den 29:e februari så har vi kommit till skott
med flera roliga aktiviteter för våra medlemmar!

Kaffeonsdag (5/2)

MF bjuder på kaffe. På plats finns vår sponsor
bemanningsföretaget Dedicare för att svara på alla era frågor
om sommarjobb i Norge!

Häng med MF (12/2)

Har du idéer eller förslag på vad MF ska göra? Vill du
själv planera ett event? Vill du veta mer om hur det är att
engagera sig i styrelsen? Välkommen att prata med oss!
Vi bjuder på pizza!

Lunchföreläsning ”Hejdå stress” med
Anna Voltaire (14/2)

Anna Voltaire är författare och ST-läkare inom psykiatri! Med
diagnosen utmattningsyndrom i bagaget är hon också en av
många som vet hur väldigt svårt det är att hålla sig frisk – och
hur oerhört viktiga anhöriga, vänner och arbetsgivare är för att
lyckas med det.

Frackis för T1 (27/2)

Dags att ackompanjera era klackar med vita frackar. Frackinvigning!

Sök MF:s styrelse!

I februari kommer du kunna söka eller nominera till MFs styrelse för
nästa termin! Mer information kommer senare under månaden!

Sök MedSex!

Vårt kära festeri börjar bli till åren. Under februari kommer du som
går T1-T3 kunna söka MedSex! Mer information kommer inom kort.

Biljettsläpp till Medicinarbalen (6/3)

Nåja, vad är väl en bal på Matverkstan? Antagligen alldeles, alldeles
UNDERBAR! Håll ögonen öppna för 6/3 släpps biljetterna till den
fantastiska medicinarbalen!

Utbildningsrådet (LiMUR) informerar

Under hösten jobbade utbildningsbevakningen med flera frågor, som
exempelvis hur ett nytt utvärderingssystem skulle kunna se ut,
tydligare riktlinjer för VFU-typfall och förbättringsarbete kring IKT. Vi
försökte också få igenom möjligheten att influensavaccin ska erbjudas
alla läkarstudenter, vilket Region Östergötland till slut tyvärr avslog. Vi
lyfte även frågan om reservlista för byte av huvudstudieort till
programledningen som meddelade att de i nuläget inte anser att det är
möjligt p.g.a. planeringsmässiga/ekonomiska skäl. Mycket har gjorts
men mer kan göras! Något som vi ska sikta in oss på under våren är
att VFU inte ska kosta, och följa utformningen av det 6-åriga
läkarprogrammet som snart klubbas.
Vi vill tacka höstens kursrepresentanter och välkomna vårens nya. Hör
av er till dem eller direkt till oss (kontaktuppgifter hittar ni på
hemsidan) om det är något litet eller stort som ni tycket kan förbättras!
OBS! Beslut har tagits att de som skriver klassen övers omtenta (t.ex.
du går K5 och anmäler dig till föregående klass stadie-omtenta i
februari) kommer inte att få sin tenta rättad. Det beror på att rättningen
kostar väldigt mycket, och med tanke på att så få klarade tentan förra
året blir det inte kostnadseffektivt.
Viktiga datum:
6/2 Stor-KRaM
20/2 TRaM
26/2 Preklin-KRaM
27/2 Klin-KRaM
27/2 Öppet utbildningsforum

Dedicare AB, är ett framgångsrikt bemanningsföretag som startade sin
verksamhet redan 1996. Dedicare Bemanning hyr ut och rekryterar läkare,
sjuksköterskor och socionomer samt annan personal inom vård och socialt
arbete. Vi förser allt ifrån privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier
över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Vi
bemannar idag i Sverige och i Norge.
https://www.dedicare.se/

