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Kursrepresentantsmöte, Medicinska Föreningen
Närvarande:
MF styrelseutskott studieort Norrköping: Linn Werth, Emma Bergqvist, Johanna Larsson
Kursrepresentanter: Anton Billing, Greta Bobäck, Anna Mattson, Sara Heilig, Caroline Westberg
Övriga: Åsa Nilsdotter-Augustinsson, studieortsansvarig Norrköping, Tomas Franzén, VFU-ansvarig
Norrköping
1. Mötets öppnande
2. Utse sekreterare
Johanna Larsson
3. Genomgång av föregående protokoll
4. Utbildningsansvariga informerar
a) Vad gör man som kursrep?
Inför Klin-KRAM ska man kolla av med klassen hur allt fungerar. Både
gällande VFU, arbetsmiljö och utbildningen generellt. Linn skickar ut
ett mail med kursrep-beskrivning.
b) SOR-N den 11/2.
Covid 19:
- Det behövs inte någon kod för att provta sig från covid just nu. Alla
får gå in via 1177 nu och där kan man välja personal/student. Vi ska
betraktas som personal.
- Vaccinationer: Mer information kommer komma centralt ifrån inom
kort. Men det som kan sägas är att vi ska betraktas som personal
även här och vaccineras med övrig personal på den kliniken vi är.
Avvakta några veckor och se vad Eva Tamas kommer ut med för
information. Åsa vidarebefordrar till Linn när hon får mer info om
läget lokalt.
- Om man är gravid ska man meddela detta eftersom man då inte ska
delta i vård av covid-patienter.
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Övrigt:
- Saknas IKT-ambassadörer i K6. Linn skickar PM till Anton för att han
ska kunna föra det vidare till sin klass.
- K9: När det är lokal återkoppling ska man använda de lokala zoomrummen.
- Studenthälsan har lunchföreläsning den 16/4. Informera och visa
sig. Är studenthälsan på campus Norrköping som är den som vi ska
kontakta.
- K9: Finns en enkät om datum för OSCE-träning som det är bra om
man svarar. Återkommer om det är anmälan eller önskan – Linn
pratar med Thilda.
5. Kurspuls
a) K6:
Anton Billing: Bara fått in bra saker om VFU. Akutdag och praktiska
momenten varit bra. Många som upplevt det som oklart med
administrativa saker: VFU-blanketter, fältstudier och sånt. Olika
information från olika håll. Oklart om man ska läsa på typfall innan
eller efter. Många frågor om underskrifter på VFU-blanketter, vad
behöver stå med och var ska de lämnas.
Svar:
Linn mejlar ut ett förtydligande vad gäller administrativa grejer. En
lathund. Bifogar PM för fältstudie.

b) K7
Greta Bobäck:
Mest positiva röster om VFU. Kirurg och ortoped väldigt bra vad
gäller schemaläggning och studentmottagning. Folk gillar de nya
omklädningsrummen. Praktiska färdighetsdagarna var mycket bra.
Kirurgen – mycket bra att de redan hade schemalagt medsittningen
och att man fick tydlig feedback om det. E-tjänstekortet fungerade
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inte för alla på operationssalarna på kirurgen – man ska höra av sig
till VFU-ansvariga eller administratörer.
- Fick en lista med praktiska moment som man kunde göra på
kirurgen men var svårt att få göra dem i praktiken sen.
Klurigt att hitta operationer och operatörer själv. Tomas tipsar om
att kontakta centralop-receptionen och lämna sökarnumret där.
- Tomas hälsar att de jobbar med frågan om läkarstudenten är den
som ska gå ut först vid för många personer på salen. Det jobbas på
att göra ett PM som ger en rättvis prio för vem som ska gå ut först,
så att det inte alltid är läkarstudenter som ska lämna först.
- CREN-dagarna: man hade föreläsning och sedan direkt seminarie på
svåra ämnen. Man hade önskat att seminariet var på eftermiddagen
eller helst veckan efter för att kunna ta in informationen och
använda sig av den i seminariet senare. Vill gärna få information på
mejl innan om att man ska läsa på till de seminarierna.
c) K8
Alla är på olika håll. Det är mest handledarspecifika problem. Annars
har de det bra. Svårt att få in patienter för kliniska studier för vissa
och en del får inte vara på labb så många har fått ändra om sina
projekt efter det vilket varit stressigt. Men generellt är det bra!
d) K9
Sara: Nöjda med föreläsningar och så hittills. Info om
omklädningsrum och hur riktlinjer på sjukhuset fungerar nu önskas
pga de har inte varit på sjukhuset sedan i våras många.
Åsa: Till stor del Emma har ordnat så att man kan sprida ut sig mer i
Vingården, på pilspetsarna och grupprummet. Kaffetorget på
sjukhuset finns också. Finns info om detta. Åsa lägger upp info om
detta på lisam.
e) K10
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Caroline: Lite strul med typfall med olika upplägg.
På barn: konstigt upplägg med att en student ska hålla i fallet. Och
väldigt långa fall som inte går att hinna med.
Infektionsfallen är mycket bra.
På hud har man typfall utan handledare och utan handledarsida och
sen en central genomgång med alla studenter placerade på hud.
Från hud säger man att det är en resursfråga för att man inte har
någon som kan handleda. Men då krävs det ju att det verkligen finns
en jättebra handledarsida och fall som man förstår. Oklar om det
bara är i Norrköping eller på alla orter. Kan det ventileras med
Charlotta Enebäck på hud – Linn mejlar henne.
Gyn-schemat: Att man går nattjour och dagen efter har obligatoriska
moment. Kan man ändra det eller i alla fall få vara kvar på sjukhuset
och sova emellan passen. Linn tar det med VFU-ansvariga.
I övrigt bra och folk tycker att det är en kul termin.
Allergiseminariet var inte så bra och kan struktureras bättre.
Åsa säger att hon jobbar för att alla föreläsningar och seminarie ska
ha en QR-kod med feedback på varje moment så att man kan
utvärdera och att det når föreläsaren direkt. Bra att ha seminarier i
anslutning till föreläsningarna.
6. Diskussion
a) Valbara moment K10:
K9: infomomentet med ledningen från K10. Universitetet står inte
för boende och att de flesta moment sker i Linköping kom fram.
Peter Bang har sagt att man ev kan lägga till en rangordning i önskan
och om man lägger till en kommentar att man kan bli prioriterad till
lokal placering om man har barn tex. Men också att det inte finns
pengar till boende för studenter som hamnar på andra orter.
Känns väldigt konstigt att man inte har tänkt på detta med boende
och lägger 4 veckors boende.
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Ett problem är att man inte fått in tillräckligt med studieplatser på
varje ort. Men valbart moment är en chans att vara på placeringar
som man inte får se annars så det kommer även om med placeringar
på orten finns så kommer det ändå finnas behov av boende.
Peter Bang och programledningen är informerade och har frågats om
detta.
Linn: Det finns för få valbara moment på studieorterna, stor övervikt
till Linköping. Linn tog upp på SOR frågan om alla kliniker blivit
informerade och liknande och att det vore bra med fördjupad VFU
på flera kliniker. Peter Rockborn skulle föra vidare till de olika
klinikerna.

Förslag på kliniker där vi tycker valbart moment med fördjupad VFU
skulle uppskattas från vårt håll: Internmedicin (kardiologi),
akutmedicin, anestesi, kirurgi, ortopeden. Behöver inte vara så
komplicerat utan mer som att man är en i teamet. Kanske att man
kan fungera mer som en underläkare med tanke på att momentet
ligger på kurs 10. Förtydliga att man kan ha valbart moment med få
studenter eller enstaka perioder.

7. Övriga punkter
a) Nästa Klin-kram 18/3
8. Mötets avslutande
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