Medicinska Föreningen | Protokoll Kursrepresentantsmöte 20210316

Protokoll, kursrepresentantsmöte, Kalmar
Tisdagen den 16:e mars kl. 17.15
Via Zoom.
Närvarande:
Manda Gisselgård K6, Annike Tegler K7, August Trabjerg K8, Agnes Hylta K9, Tore
Schulke K10, Zoltan Szabo – MF:s inspektor, Lillian Alarik - Studievägledare
Mötets öppnande, information
Kursrepresentanterna informeras om åtgärder som vidtagits sedan föregående Kalmar-KRaM.
Bland annat att det nu finns gott om kliniker i Kalmar för studenter att välja på det valbara
momentet i K10. Information även kring vaccinering, om åtgärder kring plagierad föreläsning
som rapporterats från K9 och kommande datum för FUM och Stor-KRaM.
Studieort Kalmar har också tagit fram en rutin som ska synkronisera anställandet av
underläkare som sommarvikarier, något som togs emot väldigt positivt av studenterna.
Kurspuls
K6 Manda Gisselgård
•

•

På K6 finns frustration kring röriga föreläsningar. Föreläsningarna är främst
inspelade och det är svårt för studenter att veta vilka som tillhör respektive dag.
Inspelningarna är också varierande i tid – vissa kräver mycket mer tid än vad som är
schemalagt. Föreläsningar som hålls ”live” drar oftast över tiden, många föreläsare
skyller på att de tidigare haft längre tid och nu inte hinner med att täcka allt på utsatt
tid. Detta är frustrerande för studenter eftersom det förskjuter schemat för dagen.
Veckouppdateringen på Lisam uppskattas mycket av studenterna!

K7 Annika Tegler
•

•

Föreläsningsform: Det finns önskan om att föreläsare ska spela in föreläsningarna
som är på zoom för att studenter ska ha möjlighet att gå igenom dem senare. Bland de
inspelade föreläsningarna väljer vissa föreläsare att lägga upp powerpointslides med
ljudinspelningar istället för inspelade filmer. Dessa är svårare att följa med i och
fungerar sämre. Inspelade filmer föredras!
Positiv återkoppling kring VFU-placering på Ortopedkliniken i Kalmar– stor
variation och intresserade handledare. Anestesiplaceringen får ros trots pandemiläget!
På kirurgkliniken i Kalmar är återkopplingen mer delad – det finns inga scheman för
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•

studenter, något som upplevs som negativt hos vissa då man måste ta eget initiativ,
andra menar att det ger stor frihet.
Jönköping har gratis kaffe – varför inte vi?

K8 – August Trabjerg
•
•

Frågeställning för vaccinationer inför sommaren – se diskussionspunkt Vaccin.
Statistik – Många studenter känner sig oförberedda inför statistikdelen på K8-arbetet.
Det finns en önskan om en ytterligare genomgång. Förslagsvis en informationsvideo
om grundtester inom statistik som kan vägleda studenter i sina forskningsarbeten.
o Ett förslag som togs upp var att inspelade K5 föreläsning – Statistik 1 och 2 –
som ligger upp på K5 Lisam kunde delas med K8. Utb ansvarig ska skicka
ett mail till kurssekreterare Anneli Rask angående detta.

K9 – Agnes Hylta
•
•

K9 är generellt nöjda med VFU-placeringarna.
KUA har fått mycket negativ kritik. På Kalmar hålls KUA på geriatriken och
kirurgen. Studenterna tycker att KUA på geriatriken är omvårdnadstung och upplever
att de får utforska läkarens roll för lite. På kirurgen har vissa studenter upplevt att
läkarstuderande behandlats illa av handledarna och utsätts för nedvärderande och
nedtryckande kommentarer. Kommentarerna har endast riktats mot läkarstuderande
och angår att de anser sig ”för fina” för omvårdnadsarbete. Det finns frågor kring
varför det inte anställs läkare som handledare i samma drivande roll som det finns
sköterskor och undersköterskor som handledare.

K10 Tore Schulke
•
•

•

K10 är väldigt nöjda med tydligheten och strukturen på Lisam och information från
VFU-klinikerna.
Seminarier – Studenter upplever det vara alldeles för många seminarier. Det är svårt
för studenter att aktivt delta när de inte varit på VFU-klinikerna som seminarierna
täcker. De flesta studenter läser efter klinik som de är på och inte efter det som täcks
på fredagar. Seminarierna är också många, stora och omfattande och hinns för det
mesta inte med under utsatt tid. Det gör att handledare tvingas prioritera fall och vissa
hinner inte studenterna gå igenom alls.
Reseersättning för valbar kurs – ersättning ges endast till personer som pendlar med
kollektivtrafik. Något som vissa anser borde ses över då det nu är pandemi och det
borde föredras att studenter som har möjlighet kör bil. I vissa fall är bil snabbare och
billigare än kollektivtrafik, exempelvis Kalmar-Jönköping.
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Diskussion
Vaccination
•

•

Studenter som har fått tid för sin första dos men vars andra dos förskjuts inpå
sommaren (12 veckor mellan) har kanske inte möjlighet att ta andra dosen då de inte
befinner sig i Kalmar då. Ska dessa studenter hellre avstå vaccinationen och istället
söka sig till sina arbetsgivare inför sommaren för både första och andra dosen?
Studenter som nu befinner sig på K8 men som inte har patientnära kontakt och
därmed inte har tid för fösta dosen undrar om sjukhuset kommer vaccinera studenter
under sommaren? Ska även dessa studenter vända sig till sina arbetsgivare?

Övriga punkter
Kalmar som studieort
Lilian lyfter att Kalmar genomgående är den mest opopulära studieortsdestinationen. Hon
frågar om varför det är så och om det kan göras något att förbättra detta. Studenter svarar att
de främst handlar om avståndet till Kalmar samt en rädsla för förändring hos studenter, att
studenter som var negativt inställda innan flytten inte alls är lika negativa när de väl kommit
hit. Utb ansvarig lyfter frågeställningen kring varför orter som Kalmar och Jönköping inte ges
företräde i utrymme att kunna rekrytera studenter. Många studenter har redan bestämt sig för
sin ort innan studieortsbesöken och det sker ett stort bortfall när Kalmar väl får chansen att
visa upp sig. Populära orter som även kräver mindre flytt från studenter (Linköping och
Norrköping) behövs det kanske inte göras samma reklam för?
Lilian ska hålla en gruppdiskussion för studenter som känner sig tyngda av
decentraliseringen. Hon ska eventuellt kontakta utbildningsansvarig om hon finner att
gruppen kan gynnas av studentperspektiv från Kalmarstudenter.
Valbart moment K10 – förbättringsförslag
•
•
•
•

Det måste garanteras plats till studenter på decentraliserade orter.
Säkra förmåga att rangordna och prioritera att studenter faktiskt får sina önskade
alternativ.
Att studenter har möjlighet att etablera egna kontrakt.
Möjlighet till vårdscentralsplacering.
o Om studenter tillåts skriva egna kontrakt (likt K8) skulle det eventuellt
underlätta placering på privat HC (om det är platsbrist som är problemet).

Mötets avslutande Kl 18:15

