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Preklin-KRaM, Medicinska Föreningen
Onsdag 11:e november kl. 17:15 -19:15.
Lokal: Zoom (se mail för zoom-länk). Zoom-rummet öppnar ca 17.00.

Närvarande av de kallade:
Från LiMUR:
Jennifer Joki

Kursrepresentantsansvarig-preklin

Kursrepresentanter:
K1: Samuel Karlsson Salehieh
K2: Tilde Hildebrand och Dag Djärv
K3: Paula Mehlberg Wartia och Ann-Sofie Rajala
K4: Johanna Lindh och Gordon Spiegel
K5: Leon Höglund och Manda Gisselgård
Övriga:
Katarina Kågedahl
Gunilla Hultman
Zoltan Szabo
Julia Karlsson

Biträdande programansvarig
Studievägledare
Inspektor
SLF Student (Utbildningsansvarig)

1. Mötets öppnande
17.18
2. Kursrepresentansansvarig informerar
a) Resurstillfället gällande praktiskt färdighetsträning för K2, kommer även
erbjudas för de K3-studenter som står inför spärr på praktiska tentamen.
Detta gäller dessvärre in de studenter som står inför spärr på skriftliga
tentamen.
b) Det kommer komma ut ett formulär till er studenter, där ni kan fylla i vilka
krav ni tycker ska ställas på inspelade föreläsningar till nästa termin. Vi i
LiMUR håller på att göra en kravlista, men vill givetvis att det är era åsikter
(inte bara våra) som är med och utformar den. Uppmana verkligen era
klasskamrater att svara på detta formulär när den kommer ut.
PM: PUL i december. 9/12. Vi måste göra detta snabbt. Resursen just nu är
överbelastad, personen som jobbar perfekt.
3. Kurspuls
K1:
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● Flera studenter är inte nöjda med att IPL och GNM
sker tillsammans på halvfart.. Anser att IPL prioriteras bort, då många
studenter anser GNM som viktigare. IPL förlorar därmed lite sitt syfte.
K2:
●

●

●

●

●

Många är glada över de praktiska moment som finns. Vissa är dock oroliga
över att ytanatomin har skett i ganska trånga klassrum, vilket gjort att de
känner sig osäkra under momenten. Dissektionerna känns bättre, eftersom
det är mindre grupper och mer avstånd. Vissa är oroliga över Strimman,
spec. de som åker en längre sträcka till Kalmar.
Tycker studierna fungerar bra med tanke på förutsättningar. Känns dock som
en hel del föreläsare inte är förberedda. Det är dags att lämna
“Hjärt-och-lungräddning stadiet” och istället övergår till att anpassa
utbildningen ännu mer.
○ Svar: De studenter som mår väldigt dåligt / har svårt att hitta fokus
kan alltid kontakta Gunilla Hultman (studievägledare) eller någon
annan i studenthälsan / studentenheten. Svårt att ge generella tips,
men individuella samtal kan hjälpa för de studenter som känner ett
behov.
Känner att det ibland även är svårt med live-föreläsningar:
○ Undrar om det finns tips på hur man i det långa loppet kan fokusera
på Zoom osv.
○ Känner att föreläsare kan tappa pedagogiskt tempo och pratar
alldeles för snabbt. Särskilt vid inspelade föreläsningar. Det finns få
luckor för frågor och på inspelade är det väldigt svårt att få svar på
sina frågor.
○ Svar: Ladda ner VLC media player - ett antikt datorprogram som gör
det möjligt att öka/sänka uppspelningshastigheten på föreläsningen.
Om positivt covid-test så ska man kontakta studievägledare eller
kursansvarig. Det ligger en handlingsplan på lisam och dessa personer har
tystnadsplikt om studenter med positivt resultat.
LiU prioriterar examinationer på campus. De är prioriterade och man har
gjort salarna väldigt corona-vänliga. Det som kan hända är att tiden för
tentan ändras. T.ex. att istället för en förmiddagstid, blir det en
eftermiddagstid.

K3:
●
●

Generellt funkar det bra. Flyter på bra i K3. Svårt att motivera sig till plugget
hemifrån, alla har inte en bra studiemiljö. Om man har dåliga studiemiljöer,
kan man vara på campus? Svårt för alla att plugga bra hemma.
Vad räknas som bra eller dålig studiemiljö.? Räcker det med att studenten
inte kan hålla fokus? De med dåligt internet bes att försöka ordna detta. Se
till att den studiemiljön blir bra.
○ Fysisk arbetsmiljö - stå bitvis osv. Bra arbetsplats och bra belysning.
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○

●

●
●

Mer psykologiskt och socialt: handlar mer om att skapa egna rutiner.
Ett enkelt knep kan vara: man går till jobbet. Innan man går, så tar
man en promenad utomhus till hemmapluggarläge. Ta även en
promenad när pluggdagen avslutas - precis som du gör vanligtvis i
skolan. Man kan vända sig till studenthälsan eller studievägledningen
i dessa fall. Prata med varandra.
Nu börjar man märka nivån/kvalitén på utbildningen sviktar. Många tycker
det borde finnas krav på föreläsningar, seminarier osv. Att man ska ställa om
till Zoom. Varierande kvalité, märks när det är omplanerat och
omstrukturerat. Kul med vissa moment på plats, det som går. Men vissa
känner oror för de praktiska moment som endast är teoretiska: kommer vi
ha kunskapen som man ska ha på klin?
Kommer vissa moment komma senare? Känner att det vore bra med att info
kommer fram: kommer de ersättas eller tas bort.
Fasta zoom-rum har varit superbra på K3.

K4:
●
●

●
●

Obduktioner i K4. Vissa basgrupper har fått båda sina tillfällen inställda. Nu
finns bara ett reservtillfälle kvar. Vad händer om dessa inte blir bra?
Återkomma.
Dåligt med seminarium som blivit inställda, info sent. Föreläsare anpassar sig
inte riktigt. Fokusera på mekanismer men så handlar föreläsningen om
utredning och behandling. Lärandemålen. Känns konfunderat. Seminarium
med breakout rooms fungerar bättre. Vill se att föreläsare lägger upp PDF:er
pga onenote. Inkonsekvent ibland hur man meddelar saker - mailen eller
lisam. Samma kanal hela tiden, gärna notiser.
Strimman är på telefon nu. Bättre med videosamtal. Pat. vill inte ha zoom,
därför telefon.
Många gillar inte förinspelade föreläsningar. Olika. Bra med både och.

K5:
●

●

●
●
●

VF. Folk är förvirrade. Svårt att veta vad man ska göra, hur, vart man hittar
info. Många olika zoomrum. Lite mer tydlighet vad man kan hitta info, ett
ställe att hitta.
Zoomrummet har hjälper tidigare. Men under VF har man andra grupper än
tidigare. Kan man lösa fast grupper för detta. Ligger i andra mappar.
Återkommande på K5, många olika grupper. Finns det något smidigare sätt
att samla? Svårare att hänga med när man har distans, lätt att missa saker.
Inlämningar under VF och PU: Nästan varje uppgift så ändrar dem ställe.
Vissa har fått fel inlämning. Rörigt med info.
K9, PU-temagruppen: jättebra hybridlägesschema där man har tillgång till allt
i time-edit. Lägga in länken i schemat t.ex. som K9.
Amannuenstillfällen även via ind. zoom-rum. Många har blivit fel, ännu en
plattform med info på mail. Vill gärna ha det samlat.
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4. Diskussion
5. Övriga punkter
6. Mötets avslutande
18.10
Nästa Stor-KRaM är den 10/12.

Medicinska Föreningen
Örat, Universitetssjukhuset
582 85 Linköping

www.mflinkoping.se

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

4

