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Kursrepresentantsmöte, Medicinska Föreningen
Onsdagen den 17e februari kl. 17.30-19.00
Mötet sker över Zoom
Kallade:
Jönköpings styrelseutskott

Kursrepresentanter
K6 – Tuva Lisa Norrby
K7 – Adam Goldner Yhlen
K8 – Emil Rydell Högelin
K9 – Amanda Steinsaphir
K10 – Hilda Gustafsson
Övriga
Studieortsanvarig Jönköping – Karin Åkesson
Arbetsmiljöansvarig Styrelseutskott Jönköping – Lovisa Waagaard
Ordförande LiMUR – Tilda Jalakas
Vice ordförande LiMUR – Alexander Yaghoubi
MFs inspektor – Zoltan Szabo
Programansvarig – Eva Tamas
Vice programansvarig – Katarina Kågedal
VFU-ansvarig Jönköping – Jonas Lind
Studievägledare – Lilian Alarik
1. Mötets öppnande 17.32
•

Närvarande: Amna Syed (MF), Lovisa Waagaard (MF), Tuva Lisa Norrby (K6), Alice
Stammers (K7), Emil Rydell Högelin (K8), Amanda Steinsaphir (K9), Hilda Gustafsson
(K10) och Karin Åkesson (Studieortsansvarig Jönköping)

•

Presentationsrunda

•

Sekreterare: Lovisa Waagaard

2. Genomgång av föregående protokoll
3. Utbildningsansvariga informerar
Medicinska Föreningen arbetar för att hitta på covid-vänliga aktiviteter för studenterna,
exempelvis föreläsningen om blödningar förra veckan, och det finns även andra projekt på gång.
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4. Kurspuls
•

K6
o

De nya studenterna verkar trivas så här långt och har uppskattat de praktiska
momenten. Åsikter har kommit in angående placeringen i Värnamo, där studenter
har upplevt stora brister i handledningen. Detta ska tas vidare i utvärderingen och
studenter får gärna höra av sig till VFU-ansvarig i Jönköping.

•

K7
o

Mycket positivt från K7, många tycker att klinikplaceringarna har gjort det bästa av
situationen. Det finns frågor gällande vaccinering, vad som är planen som för
studenterna. Studieortsansvariga informerar att läkarstudenter ska kunna få vaccin
som personal på den kliniken de har sin VFU på. Ledningen diskuterar en lösning
där alla studenter ska få möjlighet att vaccinera sig och återkommer
förhoppningsvis med tydligare svar om några veckor när logistiken har löst sig.

o

Det finns ett visst missnöje att inte alla får ha sin placering hos kärlkirurgen.
Numera har man två veckor på antingen KAM eller kärlkirurgen, finns ett önskemål
om att ha en vecka på vardera istället.

o
•

Klassen upplever inte att seminarierna i början av terminen i helklass var bra.

K8
o

Det har uppkommit missnöje med leveransen av kursens tentaresultat, där
leveransen dröjde ett halvt dygn längre för de i studieort Jönköping.
Studieortsansvarig svarar att det inte ska vara olika för orterna, utan att alla ska få
samtidigt.

o

IVA-placeringarna blev inställd för kursen förra terminen, och frågan om detta
kommer att kunna tas igen på K11 har uppkommit. Detta ska lyftas på
studieortsrådet.

o

VF-presentationen som hålls varje termin har uppfattats som upprepande, och
mer konkret information skulle önskas om vad som krävs. Många har upplevt bra
stöd från den lokala kursledningen.

•

K9

Medicinska Föreningen
Örat, Universitetssjukhuset
582 85 Linköping

www.mflinkoping.se

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

2

Medicinska Föreningen | Kallelse Kursrepresentantsmöte 20210217

o

Teoriveckorna har varit uppskattade av studenterna. Det har dock hänt att
föreläsaren inte har dykt upp på schemalagda föreläsningar.

o

Boende har inte kunnat ordnas till alla studenter under det valbara momentet i
K10, vilket gör att studenter uppfattar det som orättvist när inte boende kan
erbjudas på alla orter. Studenterna har tagit kontakt med Peter Bang och
Consensus men ingen har kunnat hjälpa till. Det önskas en intressekoll för att ta
reda på vad studenterna vill ha valbara kurser om.

o

Ojämn fördelning av placeringar i Jönköping då det är ett antal personer som
flertalet terminer får pendla mest. Det verkar inte föreligga god kommunikation
mellan terminerna. Detta lyfts vidare av utbildningsansvarig.

o

•

Studenterna uppskattar den nya lisam-sidan.

K10
o

Seminarierna på fredagarna har upplevts som ojämna mellan orterna, och
studenterna har svårt att få ut någonting av det. En enkät för att undersöka
studenternas åsikter kring seminarier har föreslagits och ska tas vidare av
utbildningsansvarig.

o

Det har upplevts vara dålig information kring att studenterna själva ska hålla i
typfall denna termin. Det var mer lärorikt med upplägget som det var förut. Tråkigt
att ingen läkare är med på typfallen på hud-placeringen.

o

Många är ledsna över att inte få se saker på gyn-placeringen, t.ex. förlossningar. I
de fall då det faktiskt varit aktuellt har andra läkare, äldrekursare samt
barnmorske-studenter prioriterats.

5. Diskussion
En kort utvärdering där det framkommer att kursrepresentanterna uppskattar
studieortsansvarigas närvaro på dessa möten, och vill gärna fortsätta med detta.
6. Övriga punkter
•

Vaccination Covid-19
o

Se punkt ovan.

7. Mötets avslutande 18.54
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