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LiMUR-möte, Medicinska Föreningen
Onsdagen 25 September kl 17.15
Lokal: Fläder, Växthuset

Kallade:
LiMUR-medlemmar: Frida Andersson, Greta Sten, Emil Adolfsson, Alexander Yaghoubi,
Matilda Isberg, Sara Hill
Övriga kallade: Thea Sandqvist
Bilagor:
- Frågor OMSiS 5-6okt
____________________________________________________
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare – Greta Stén
3. Val av justeringsperson – Matilda Isberg.
4. Närvarande – Frida Andersson, Greta Sten, Emil Adolfsson, Alexander Yaghoubi, Matilda

Isberg, Sara Hill
5. Adjungeringar – Thea Sandqvist
6. Fastställande av dagordningen
7. Hälsorunda
8. 6-åriga läkarprogrammet – Thea som är studentrepresentant i gruppen ansvarig för 6-

åriga läkarprogrammet informerar om strukturen, vilka som deltar och hur ansökan till
universitetskanslerämbetet (UKÄ) går till för att kunna få examenstillstånd. Ansökan måste
in i mars 2020. I oktober ska ledningen skriva preliminära kursplaner.
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9. Föregående period

9.1. IKT-möte – tre stycken möten har hållits hittills under hösten. Ena salen i Norrköping
är något bristfällig, liksom Dolomit. Det ska finnas två datorer på varje ort, en från Liu
och en som är från regionen men det har inte riktigt fungerat. Det är beslutat att det
ska finnas tre IKT-salar till december 2020 på alla orter, Jönköping har dock lite
dispens på ena salen pga. att lokalerna inte är färdigbyggda till dess.
9.2. PUL - Greta informerar om senaste PUL. Den nya strukturen för handledare på
basgrupperna är något som får utvärderas senare, speciellt K2 som endast får
handledare halva basgruppen. Vi diskuterar att det nog finns sätt att utnyttja den
tiden på olika sätt, som optimerar handledningen.
9.3. Möte med Styrelseutskotten – Matilda berättar att ett möte har hållits hittills i höst.
Det har varit mest fokus på studiesociala aktiviteter och uppstart för de nya
studenterna på respektive ort, inte så mycket utbildningsfrågor.
9.4. Stor-KRaM – hölls 12:e september. Alexander och Emil informerar att de ämnen som
diskuterades bl.a. rörde utvärderingssystemet, stress kring studier, decentraliseringen
och dubbla curriculum på VFU. Speciellt K7 har haft en något knölig start med IKT. En
idé lyfts på mötet: för att underlätta för de studenter som har placering långt bort
kanske de berörda VFU-klinikerna kunde vara öppna för att låta studenten gå månsön för att minska resetid. Vi beslutar att kursrepresentantansvariga Emil och
Alexander själva går vidare med små/specifika frågor som kommer upp på framtida
KRaM, övriga punkter anmäls till nästa LiMUR-möte. Vi beslutar att anmäla en punkt
till nästa PUL där vi trycker på att universitetet tidigare utlovat jämnare fördelning av
föreläsare på alla studieorter, och att vi därför vill ha ett beslut att temagrupperna
ska eftersträva detta.
9.4.1. Kursrepresentantsmärken – bordlägges.
Medicinska Föreningen
Kårhus Örat
Universitetssjukhuset, Ingång 73
582 25 Linköping

www.mflinkoping.se

styrelsen@mflinkoping.se
Org nr: 822002-0658
Bankgiro: 5327–1789

2

Medicinska Föreningen | 2019-09-25

9.5. Studieortrådsmöte – På studieortsrådet i Norrköping diskuterades typfallens
utformning och det bestämdes att frågan ska tas upp på PUL. För att få en
uppfattning om vad studenterna tycker hade varit ett bra format gör Emil ett
formulär som skickas ut till de kliniska terminernas kursrepresentanter som ska sprida
det till sina klasser.
9.6. Consensus UU – Matilda berättar att det diskuterades Kompetensrådet och PBLvideor. Vi frågar på nästa KRaM om vem som vill vara studentrepresentant i
Kompetensrådet.
9.7. Läkarprogramsmöte – Frida och Greta varit på ett sedan förra LiMUR-mötet. Det
diskuterades framför mycket om utvärderingar och digitala tentamen som kommer
gälla K1-K7 from januari.
10. Kommande period

10.1.

FUM – 26/9.

10.2.

UU – tema stress.

10.3.

NatGu – Sara och Frida ska åka.

10.4.

OMSiS – Greta och Matilda ska åka. Vi har anmält två frågor för diskussion. De

som åker ansvarar själva för att läsa in sig på de andra diskussionsfrågorna.
10.4.1. Bilaga: Frågor OMSiS 5-6okt
10.5.

Preklin-KRaM – Alexander ska informera på preklin-KRaM om digitala tenor.

10.6.

TRaM – kallelse ska skickas ut snart för möte 10/10. Temagruppsrepresentanter

ska väljas på PUL 26/9. Sara pushar temgrupperna för deltagande via zoom.
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10.7.

PUL – beslutas att vi till nästa PUL anmäler totalt två punkter; vaccination och

föreläsare från olika orter. Vi samlar också in information från studenter angående
typfalls-upplägg.
10.8.

Klin-KRaM

10.9.

IKT-möte

10.10.

Implementeringsmöte – vi avvaktar och ser om det blir något möte i höst.

11. Kommunikation till studenter – bordlägges.
12. Allmän information

12.1.

Hemsidan – styrelsen kommer att gå en kurs så att alla i kan ändra texten på

hemsidan. Förslag på att vice ordförande i LiMUR har ansvar för att skriva ihop vad vi
har gjort senaste månaden, resterande är ansvariga för att tillsammans sammanställa
de viktigaste punkterna. Vi beslutar att prova det upplägget tillsvidare.
12.2.

Förrådet – viktigt att inte ha saker på golvet.

13. Övriga frågor
14. Utvärdering
15. Nästa möte

15.1.

Fikaansvarig – Sara.

15.2.

Marsianansvarig – Frida

16. Mötets avslutande
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