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Stor-KRaM, Medicinska Föreningen
Torsdagen den 7 februari kl. 17.15-19 i Almen
Närvarande:
Från MF-styrelsen
Frida Andersson
Sara Bjurman

Utb. ans. Preklin
Utb. ans. Klin

Kursrepresentanter
K1 Tilda Jalakas och Sam Widén
K2 Manda Gisselgård
K3 Kajsa Klarén
K4 Saga Jansson och Karl Svensson
K5 Susanna Hyrylä
K6 Frida Skogkvist och Shrusti Gannur
T7 Fredrik Österlund och Oliver Lämber
T8 Viktor Wessulv och Erik Berg
T9 Emil Adolfsson och Louise Johansson
T10 Sara Kovanen och Katarina Lennartsson
T11 Emma Stuart och Emil Ranka
Övriga närvarande:
Jan Brynhildsen
Katarina Kågedahl
Karin Siwe

Programansvarig
Vice Programansvarig
VFU Studierektor RÖ

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

a)

PUL x2

Diskuterats stadieomtentamen för K5. Beslut om att studenterna ska få reseersättning har tagits.
MF har ordnat boende för studenter utanför Linköping.
b)

Uppstartsmöte

c)

VFU-workshop
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Uppstartsdag för de VFU-ansvariga läkarna på Region Östergötland. Temat för dagen var ”Min
dröm-VFU”.
d)

OMSiS

Hålls i Linköping i maj 2019.
e)

Härskartekniker och mottekniker samt arbetsmiljöveckan

Under v.10 anordnar MF arbetsmiljöveckan. Det kommer att vara en massa lunchföreläsningar
och kvällsföreläsningar. På torsdagskvällen är det en föreläsning om härskartekniker.
f)

FUM

g)

Viktiga datum

h)

−

28/2 FUM

−

7/3 Härskartekniker och mottekniker

−

12/3 PreklinKRaM

−

14/3 KlinKRaM

−

21/3 Utbildningsutskottsmöte

−

3/4 PreklinKRaM

−

4/4 KlinKRaM

−

11/4 FUM

−

25/4 Utbildningsutskottsmöte

−

9/5 StorKRaM

Temagruppsrepresentanter; 3st CREN, 1st PU, 1st GNM

Väljs på nästkommande FUM.
i)

Prioriteringslista för decentraliserade studenter

Mail har gått ut till kursrepresentanter med ett förslag från MF om en ny prioriteringslista
angående VFU för decentraliserade studenter. Studenter kommer inte längre att kunna önska
ort utan det är bara prioritering till huvudsjukhus och dagspendling.
4. Kurspuls
T11: Meddelar att det har varit en bra terminsstart med bra föreläsningar.
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Brottsregister krävs på BUP och andra avdelningar på T11 och T10. Önskar bättre information om
detta då det tar lång tid innan registret kommer. Problem med registrering på LADOK har gjort
att flera studenter inte fått studiemedel. Ledningen meddelar att problemet är löst.
T10: Bra start på terminen. Birgittasalen har dålig ventilation och inte tillräckligt med platser och

bord. Uppmuntras att felanmäla. Information om VFU placeringar handlar framförallt om
Linköping/RÖ. Brist om information angående andra orter. Avdelningar på Kalmar sjukhus har
nekat studenter. Typfall och föreläsningar önskas på andra sjukhus likt Linköping.
Utbildningsansvarig tar vidare frågan.
Önskar influensavaccination. Ledningen informerar om förhoppningar till nästa säsong.
T9: Haft medicinplacering och typfall tillsammans med K6. Ojämn uppdelning mellan avdelningar.

Ledningen meddelar att detta har ändrats. Upplevde att det var för många studenter vid typfallen
och på avdelningarna. Oro på att kvalitén på utbildningen sjunker.
Information kring studieuppehåll hade önskats tidigare då många studenter har avstått att ta
studieuppehåll. Till den här terminen har flera platser på övre terminer öppnats för att
undvika att studenter hamnar i nytt curriculum.
T8: Fick inte reda på sin VFU-placering förrän en vecka innan terminsstart. På en placering fick tre

av fyra studenter bo på hotell medan den fjärde fick bo på sjukhuset. Detta skapade en jobbig
social situation. Kortare tid per placering önskas för att testa på flera olika avdelningar och
inriktningar. Ledningen meddelar att längre och färre placeringar prioriteras. Vid placering i
Värnamo får man tillgång till träningslokaler vid fyra veckors placeringar men inte vid två
veckors placeringar.
T7: Haft utbildning om COSMIC som uppskattades. Fick sen information om VFU-placeringar inför

terminsstart.
K6: Jönköping har haft problem med ljudet vid IKT-föreläsningar. Svårt att se powerpointen i

Kalmar och Jönköping då det är en liten skärm. Ett utvärderingsformulär kommer att skickas
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till IKT-ambassadörerna på respektive ort. Dålig information kring typfallen vilket försvårar
arbetet för studenter och handledare. Uppmuntras att utvärdera. Typfall i Linköping har varit
med T8 vilket upplevs positivt. Dålig information till handledare på klinikerna angående antal
VFU-timmar per vecka. Nytt VFU-dokument kommer där det står ca 30 timmar vilket
studenterna kan visa på för handledare. Mycket schemalagt och många oklara
inlämningsuppgifter, svårt att hinna med studierna. Utbildningsansvariga informerar att alla
som anmäler sig till omtentamenstillfället i februari har rätt till skrivplats.
K5: Otydligt vad som ingår i NSPR. Olika mellan basgrupper hur man arbetar med basgruppsfallen;

antingen tisdag-tisdag eller tisdag-fredag. Handledare dyker inte upp, måste meddelas direkt
till kursadministratören och kursansvarig. Oro kring IKT, studenter från K6 kommer ut i klassen
för att svara på frågor. Mentorskap för studenter på de kliniska terminerna med en läkare som
mentor. Utbildningsansvariga tar vidare frågan.
K4: Mycket schemalagt, svårt att hinna med studierna. Uppmuntras att utvärdera. Kort tenta-p,

uppmuntras fråga kursansvarig om möjlighet att flytta moment sista veckan. Ojämnt fördelade
grupper på samtalsstrimman. Undrar vart tentamen kommer att skrivas efter
decentraliseringen. Ledningen meddelar att tentorna kommer att bli digitala och kommer att
skrivas på respektive ort. Dålig information kring forskningsmöjligheter efter
decentraliseringen på de olika orterna.
K3: 40 studenter hade omtentamen i januari och riskerades att spärras inför K3. Skapade mycket

stress då kursen under är överfull och många var oroliga att inte få komma tillbaka efter ett
eventuellt studieuppehåll. I december erbjöds hjälp från universitetet till studenterna som
hade spärrtentamen. Detta ansågs ligga väldigt sent på terminen och studenterna hade
uppskattat undervisningsstöd framför de stödet de fick. Utbildningsansvariga i MF tar vidare
detta.
K2: Nöjda med föreläsningarna och samtalsstrimman hittills. Många är redan väldigt stressade

över terminen. Framförallt för att information om att det är en stressig termin kommer från
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väldigt många olika håll, bl.a. basgruppshandledare och föreläsare. Utbildningsansvariga i MF
tar med detta till läkarprogramsmötet nästa vecka.
K1: Väldigt nöjda och ser fram emot GEN-temat. HLR-introduktionsföreläsningen kändes inte

seriös och att ämnet inte togs på allvar. Uppmuntrades att utvärdera momentet vid
basgruppsutvärderingarna.
Nya EDIT: Hur anser kursrepresentanterna att det har fungerat hittills? Till största del bra. Pilen

som visas vid DEL 1 försvinner ofta och sida måste uppdateras för att det ska komma fram.
Viktigt att felanmäla detta.
5. Diskussion

a)

Vad är min roll som kursrepresentant?

b)

Hur kommunicerar jag på bästa sätt med min klass?

Diskussionspunkterna bordlägges tills nästa möte.
6. Mötets avslutandes
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