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Klin-KRaM, Medicinska Föreningen
Torsdagen den 16:e april kl. 17:15 -19:00
Hölls via ZOOM:

Kallade:
Från LiMUR
Emil Adolfsson
Alexander Yaghoubi
Frida Andersson
Greta Stén

Kursrep-ansvarig Klin
Kursrep-ansvarig Preklin
Ordförande LiMUR
Vice-ordförande LiMUR

Kursrepresentanter
K6 Sigrid Palenius
K7 Johan Andersson
T9 Ida Anderman
T10 Ellen Claesson, Kajsa Broman
T11 Lovisa Malm, Maja Ideström
Övriga
Jan Brynhildsen
Lilian Alarik
Zoltan Szabo

Programansvarig
Studievägledare
Inspektor Medicinska Föreningen

1. Mötets öppnande
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Kursrepresentantansvarig informerar
a) Uppföljning från senaste KRaM
b) LiMUR informerar
4. Kurspuls
Kurs 6. De flesta planerade föreläsningarna har varit inspelade men alla har inte kommit upp i tid. En
föreläsning samt några seminarier har uteblivit. Frågan lyfts om IKT-ambassadörer skulle kunna
få telefonnummer till föreläsare för att kunna hjälpa dem vid ev. teknikstrul. Så att de kan hjälpa
föreläsaren om tekniken inte fungerar. Det skulle även vara bra om IKT-ambassadörer kunde vara
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co-hosts, vilket Katarina Kågedal ska ha sett över. Nya lathundar för ZOOM
har dessutom skickats ut till regionanställda.
Kurs 7. Det mesta flyter på bra. På vissa inspelade föreläsningar har föreläsaren dragit över utsatt
tid i time-edit, bland annat på smärtfredag och urologi-dag. I kursrummet på LISAM-ligger
mycket gammalt material. Problem att det sprids rykten om koronaförändringar, viktigt att
studenter påminner varandra att hålla koll på programledningen och fakultetens
meddelande. Vid problem ska man informera kursledning och programledning.
Termin 9. Studenterna är väldigt nöjda med terminsledningens arbete under rådande padnemi.
Oklart om OSCE-tentan ska genomföras. Man har lämnat in dispens men det är inte klart
ännu. Sannolikt info nästa vecka. 12/5 annat praktiskt moment, ansökan ligger inne där med.
Många studenter är väldigt nöjda med Vårdsnäs ersättningsmoment som hölls via ZOOM.
Vissa studenter har säkerhetsfrågor kring varför just ZOOM används, och för att diskutera
denna fråga vidare får man vända sig till consensus.
Termin 10 – beröm till terminsledningen och programledningen för bra informationsflöde. Bra
info inför bildtentan. Dock var det ont om tid och det kändes som man kortade tiden mer än
vad man kortade tentan. Råder viss ovisshet i klassen om man ska ha fysisk terminstenta eller
inte, man får invänta mer praktisk info. Frågan lyftes även igen om det går att få
bensinersättning för pendling till andra orter med hänsyn till att man vill undvika
kollektivtrafik. Men där har regionerna sagt nej då det inte finns någon rekommendation om
att undvika kollektivtrafik från Folkhälsomyndigheten. På tåget kustpilen kan man inte längre
betala med kort vilket är det studenterna får som ersättning från programmet, T10:s
kursrepresentant ska höra av sig till Mats Haglund angående detta.
Termin 11 – det har varit mycket skriftliga uppgifter på tema FOF, till följd av att praktiska
moment ställs in. Man har lyckats flytta på inlämningsdatumet för en. Information om
artikeltentan kom lite sent, små praktiska detaljer som hade varit skönt att veta om i förväg.
Dock berodde detta till stor del på att stadium 3-examinatorn varit sjuk. Själva momentet
fungerade bra. Terminsledningen har varit duktiga på att informera. Folk är också nöjda med
sina placeringar generellt.

5. Diskussion
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Påminnelse från Janne att det är viktigt att fylla i Evaluate i slutet på
terminen. Alla kursrepresentanter ska uppmuntra sina klasser att göra detta.
6. Övriga punkter
7. Mötets avslutande
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