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Protokoll, kursrepresentantsmöte - Kalmar
Tisdagen den 16:e februari kl. 17.15
Via zoom.
Närvarande:
Manda Gisselgård, Louise Fredriksson, Johan Andersson, Tore Schulke, Zoltan Szabo – MF:s
inspektor, Utbildningsansvarig Matilda Tryggvesson; protokollskrivare
Mötets öppnande, information
Information om vad det innebär att vara kursrepresentant. Utb ska skicka ut information så att
representanterna får det skriftligt. Utb informerar om vaccinations – det är beslutat att varje
regionen får ta ställning till vaccination av studenter. I Kalmar ska studenter vaccineras som övrig
vårdpersonal. Studenter informeras också om att de ska ta nya arbetskläder varje dag och inte lagra
arbetskläder för hela arbetsveckor i omklädningsrummen.
Kurspuls
K6 – Manda.
•
•

På K6 är studenter allmänt nöjda med sina placeringar. Studenter tycker det är kul att få
komma ut på VFU och har börjat landa ordentligt i Kalmar.
Studenter uppger att de tycker att det är svårt att veta vad och hur mycket man ska läsa.
Se vidare diskussion kring detta under diskussionspunkt.

K7 – Louise
•
•

•
•

•

Mycket kärlek till Johan Skarsgård och ortopedkliniken – superbra handledning och
schema.
Anestesiseminarier – Det ligger väldigt mycket filer på Lisam inför dessa seminarier. Det
är otydligt om studenter förväntas läsa igenom dessa filer (uppgår i 20 stycken).
Föreläsare ställer frågor kring specifika stycken ur artiklarna vilket känns orimligt.
Studenter önskar klargöring kring syftet av artiklarna – kuriosa eller kurslitteratur?
Kirurgplaceringarna – Svårt för studenter att schemalägga sin inläsningtid då typfallen
hela tiden förekommer på olika dagar och studenter får reda på det med kort varsel.
Studenter önskar fasta dagar för typfallsgenomgång alternativt schema i förväg.
Långa dagar – Vissa placeringar har sämre koll på tiden som studenter förväntas vara på
kliniken. Studenter schemaläggs längre än den tid som de måste vara på VFU, vilket gör
det svårt att gå ifrån placeringen och svårt att få tillräckligt med inläsningstid. Studenter
önskar att kliniker informeras om korrekt tid som de förväntas närvara på klinikerna.
o Studenterna informeras om att de också förväntas ta ett egenansvar och hitta
luckor för inläsning när det inte finns så mycket att göra på kliniken, samt prata
med handledare för att se till så att de går den tid som förväntas.
Kläder – Många studenter önskar mindre klädstorlekar. Studenter känner sig
oprofessionella i allt för stora kläder på VFU.
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K9 – Johan
•

•

•

•

K9 befinner sig nu i fjärde föreläsningsveckan. Studenter tycker att kvaliteten på
föreläsningar varit varierande. En föreläsning som väckte en del reaktioner var en
ögonföreläsning som visade sig vara plagierad. Många studenter förvånades över detta
och problemet har lyfts med kursledningen.
Det finns en farhåga bland vissa studenter att zoom-seminarier blir den nya standarden.
Studenter vill lyfta att de flesta tycker att det är bättre med seminarier där alla träffas på
riktigt och att zoom funkar bra men endast som en nödlösning. Ett problem som tas upp är
att studenter nästan är för frågvisa under föreläsningar. Tröskeln för att ställa en fråga i
chatten blir mycket lägre än att ställa den i person. Studenter saknar föreläsningar där de
får träffas och konversera på riktigt.
Valbara momentet – just nu finns endast två placeringar i Kalmar för kommande K10.
Detta innebär att studenter kommer att hamna på annan ort och kommer därför behöva
veckopendla iom att resvägen är >3h en väg. Bostadsfrågan och kostnadsfrågan är centrala
bland studenterna. Studenter är väldigt stressade över det ekonomiska och logistiska. Det
är orimligt att studenter lottas till annan ort för ett obligatoriskt moment som de även
tvingas bekosta boendet under. Har studenter decentraliserats från Linköping kan man sen
inte begära tillbaks dem och inte bekosta det boendet.
o Kan problemet underlättas genom att studenter själva får chansen att hitta
placering och skriva kontrakt likt K8-arbetet om det inte finns en valfri placering
som intresserar studenten?
Väldigt mycket positivt kring byte av omklädningsrum.

K10 – Tore
•
•

•

Väldigt positiv återkoppling kring VFU-klinikerna.
K10 seminarium – Under pediatrikblocket värvas seminarium med föreläsningar.
Studenter hinner inte förbereda sig för seminarium eftersom man studerar utefter VFUplacering och inte föreläsningsveckor. Antalet seminarier önskar studenter minskas och
ersätts med föreläsningar på mer centrala grejer som fallit bort tex hepatit, endokardit
(som täcks av typfall).
Dermatoskopi – en föreläsning om dermatoskopi ligger väldigt sent på terminen. Det är en
väldigt central föreläsning för att ligga så sent och de flesta har redan haft sin
hudplacering när den kommer.

Diskussion
Frågestund – Matilda frågar om K6 kan tänka sig vara intresserade av en frågestund med
äldrekursare om tips och tricks i början på de kliniska terminerna. Manda ska höra om intresse
bland sina kursare och återkomma.
Covid-riktlinjer – Louise efterfrågar riktlinjer kring avdelningsarbete med patienter. I fika- och
rondrummen är personal duktiga på att vara begränsade antal/hålla avstånd men när en grupp ska
ronda patienterna blir det snabbt flertal studenter, sjuksköterskor, under- och överläkare. Hur ska
studenter tänka under ronden? Det känns jobbigt att man träffar patienter i sådana stora grupper.
VFU på annan ort än Kalmar under K11- Johan och Tore tar upp möjlighet till detta. De anser att
det kan vara en okej nödlösning och eventuellt kan vara bra för själva utbildningen men känner sig
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mer tveksamma till hur informationen kommer motas av studenter. Kursrepresentanter anser att
det är viktigt att risk för eventuell pendling framförs på studieortsbesök så att studenter inte
missleds när de väljer Kalmar för att slippa pendla under decentraliseringen (som i Jönköping och
Linköping). Kursrepresentanterna håller med om att pendling kan vara okej om det är
dagspendling (inom 1h) men anser att pendlingen ska i så stor grad som möjligt bygga på
frivillighet - en prioriteringslista ska göras som ser till att studenter som väljer pendling får det,
och att studenter inte lottas. Det finns risk för att studenter som skickas till annan ort än Kalmar
känner sig lurade.
Övriga punkter
•

•

Vad gör en studieort till en bra studieort?
o Engagerade handledare som tar personligt ansvar både på kliniken och i
undervisningsmoment. Ingen tillstymmelse till att personalen är trötta på
studenter.
o Nära relation till lärare och handledare.
o Helén! En ängel som har övergripande koll. Har stenkoll på alla terminer,
studenter och moment. Snabb med svar, vet vad som behövs och fixar allt innan
problemet ens uppstår.
o Kalmar är en mindre ort, vilket gör att klasstorlekarna blir mindre och mer intima.
Man lär känna alla väl – på gott och ont. Men det gör att man är bekväm med sina
kursare och vågar ta plats i momenten och ställa frågor under undervisningen samt
ta hjälp av varandra.
o Sjukhuset i sig är lagom stort och heller inte superspecialiserat. Det är positivt för
som student får man se en bredd av vanliga patienter och kan bli bekväm med att
omhänderta och handlägga dessa patienter, som studenter med stor sannolikhet
kommer stöta på senare som underläkare. I Linköping kan man tex hamna på
placering på handkirurgen i 2v som är väldigt specialiserat och inte är så relevant
för den kunskap som man ska hämtas in på K7 (kirurgplaceringen).
o Korta beslutsvägar och en lyhörd ledningsgrupp! Studenternas feedback kommer
fram fort. Ett exempel är att studenter nu på K6 inte har några 4v placeringar på
medicinkliniken efter att tidigare terminer återkopplat kring det. Det är snabba
ändringar och verkligen en ledning som lyssnar in studenternas viljor.
Arbetsgrupp till akuten med Ingvar och Raffid – Tore Schulke och Ludvig Ellison.

Mötets avslutande kl 18:15.
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