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Preklin-KRaM, Medicinska Föreningen
Onsdag den 10 april kl 17.15-19 i Salix
Närvarande:
Från MF-styrelsen
Frida Andersson

Utb. ans. Preklin

Kursrepresentanter
K1 Tilda Jalakas och Sam Widén
K2 Frida Stuxberg
K4 Saga Jansson och Karl Svensson
K5 Susanna Hyrylä och Lotta Husell
Övriga närvarande
Klara Westman

Utbildningsansvarig SLF Student

1. Mötets öppnande
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Utbildningsansvariga informerar

a)

UU: 24/4 med tema ”fusk”

b)

Brev till föreläsare

c)

FUM: Vakant post; ”kursrepresentantsansvarig preklin”.

Kursrepresentanterna uppmuntras att kandidera och uppmuntra andra kurskamrater
d)

Sektionsveckan

e)

Förlängd rättningstid; 15 dagar

f)

Evaliuate kommer att komma ut på studentportalen,

förhoppningsvis till juni
g)

Återkoppling från förra KRaM

Information har gått till respektive temagruppsrepresentanter K1 – PU, K2
– CREN och IBI. K5 – NSPR. Inte fått återkoppling än. TRaM 25/4.
Beslut om att det inte kommer att bli en reservlista för byte av
huvudstudieort
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4. Kurspuls
K5: Haft information kring digitaltenta. Kursrepresentanterna har inte hunnit testa programmet

än. Information går ut till kursen att det kommer att finnas papperstentor på plats ifall
programmet inte startar.
Oro inför arbetsbördan på K6. Önskar information och diskussion med kursledningen. Dokument
ska sammanställas med funderingar från kursen och skickas till utbildningsansvarig i MF.
Oklarhet kring tema VF. Inte tacksamt att skicka frågor till temagruppsansvarig och handledare är
inte utbildade i SPSS vilket försvårar inlärningen. Finns basgruppsutvärderingar men kursen
har inga basgrupper. Kursrepresentanter skriver ett dokument som skickas vidare till
temagruppsrepresentanter i VF.
K4: Oförändrat sedan förra preklin-KRaM.
K2: Stor stress i kursen. Dåligt schemalagt med två basgrupper dagarna efter varandra.
K1: IPL: Upplever en dålig inställning hos föreläsare och andra studenter till läkarstudenter.

Föreläsare har bristande pedagogik och föreläsningarna känns parallell till resterande
utbildningen, får inte användas i källförteckningen. Önskar föreläsningar med studenter som
arbetar på studentavdelningar alternativ med personer inom respektive yrke.
Svårt och orättvist att intervjua de olika samhällsgrupperna där en del grupper nästintill är
omöjliga att intervjua. Lättare att applicera vissa samhällsgrupper på basgruppsfallen vilket ger
en orättvis nackdel till en del studenter.
Förslag om att sista basgruppsfallet borde ligga tidigare under temat.
Hittar inte utvärdering av IPL.
Utbildningsansvarig i MF tar detta vidare till Utbildningsbevakare Consensus och IPL ansvarig.
5. Mötets avslutande: 18.44
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