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Preklin-KRaM, Medicinska Föreningen
Tisdag den 12 mars kl 17.15-19 i Salix
Närvarande:
Från MF-styrelsen
Frida Andersson

Utb. ans. Preklin

Kursrepresentanter
K1 Tilda Jalakas och Sam Widén
K2 Alexander Yaghoubi
K3 Mimmi Edelman Holmkvist
K4 Saga Jansson och August Trabjerg
K5 Susanna Hyrylä och Lotta Husell
Andra närvarande
Katarina Kågedahl

Vice Programansvarig

1. Mötet öppnade
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Bordlagda ärenden

a)

Vad är min roll som kursrepresentant?

b)

Hur kommunicerar jag på bästa sätt med min klass?

Flyttades till punkt 6
4. Utbildningsansvariga informerar

a)

Läkarprogramsmöte

Från och med höstterminen är upprop inte obligatoriskt.
Digital tenta i juni för K5 och K6 som kommer att ske på egen dator. Finns lånedator
om man behöver. Förhoppningen är att hela programmet kommer att ha digital tenta
till vt-20.
b)

OMSiS

OMSiS är ett möte med alla utbildningsansvariga från alla läkarprogram i Sverige. Där
diskuterades bl.a. mentorskapsprogram, nya 6åriga läkarprogrammet och sjukhusval.
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c)

FUM

Röstades igenom en ny prioriteringslista för MALA2. Röstades även igenom på PUL
förra veckan.
d)

Arbetsmiljöveckan

e)

Sektionsveckan v.14

f)

Årets pedagog

Nominera! Finns på Consensus hemsida och facebook.
g)

Årets inspiratör

Formulär kommer ut snart.
5. Kurspuls
K1: Väntar på återkoppling från GEN-temagruppsmöte angående bemötande vid senaste

basgruppsrepresentantsmöte. Upplever förvirring kring hur man skriver en IBU och önskar
undervisning kring detta likt andra program på MedFak. Återkoppling till PU
temagruppsrepresentanter.
K2: Dåligt placerade föreläsningar under tema CREN. Önskar ett basgruppsfall om virus vilket

saknas för tillfället under tema IBI. Återkoppling skickas vidare till temagruppsrepresentanter i
CREN och IBI.
K3: Önskar att inte ha föreläsningar kl 08.00 dagen efter samtalsstrimma.
K4: Upplever att det är svårt att hitta föreläsningar på LISAM där både gamla och nya föreläsningar

är upplagda samt att namnet inte stämmer överens med föreläsningen.
Undrar vem man ska vända sig till om man önskar en ny föreläsning. Meddelas att man kan
vända sig till temagruppsrepresentanter för respektive tema.
Otydligt när man ska öppna respektive basgruppsfall. Kursrepresentanterna kommer maila
kursansvarig.
Kort tenta-p, kursen har accepterat att det inte går att ändra men vill undvika att det händer
igen.
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Mail kom ut till kursen förra veckan angående fel som hade uppstått vid fördelning av
huvudstudieort. Stor förvirring uppstod då det inte stod vad felet innebar och många var
rädda att behöva byta ort. Ledningen arbetar med detta och vill förtydliga att det inte kommer
att ske en försämring för någon student.
Reservlista för decentraliseringen. Finns en projektgrupp med studentrepresentant från MF
som håller på att utreda detta nu.
K5: Upplever att Nya EDIT inte är lika strukturerat som gamla EDIT. Oklarhet till om man ska kunna

ögon- och öronsjukdomar under tema NSPR då det står som lärandemål men tas ej upp på
föreläsning eller basgruppsfall. En del föreläsningar har kommit på slutet av temat och känns
malplacerade. Upplever fortfarande problem med att handledare inte dyker upp på
basgrupper.
6. Diskussion

a)

Utvärdering

Väldigt låg statistik på utvärderingar. Hur tror ni att vi kan motivera studenterna till att
utvärdera bättre? Studenterna måste tycka att det finns ett syfte med att utvärdera.
Diskussion kring att vid varje temaintroduktion så kan temaansvariga berätta vilka
förändringar som har tillkommit tack vare utvärderingar. Kursrepresentanterna upplever
att individuella utvärderingar hade gett en högre svarsfrekvens.
b)

Vad är min roll som kursrepresentant?

c)

Hur kommunicerar jag på bästa sätt med min klass?

K4 har skickat ut ett anonymt Google-form dokument som har gett bra respons. Tips är att
lägga upp tillsammans med en bild eller meme för att göra det mer intressant att läsa.
Lägg upp information i en sluten klassgrupp på facebook och inte den generella då det är
mycket annan information som också kommer upp där.
Diskussion kring om man kan lägga upp temagruppsrepresentanternas kontaktuppgifter i
klassgrupperna så man vet vem man ska kontakta. Utbildningsansvarig undersöker detta.
7. Mötet avslutade 19:07
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