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Kursrepresentantsmöte, Medicinska Föreningen
Torsdagen den 18:e mars kl. 17.15
Zoom-länk: https://liuse.zoom.us/j/67030401942?pwd=NFMzTis3QUp3MXE2WnVZeDZYK0lOQT09
Närvarande:
MF styrelseutskott studieort Norrköping:
Linn Werth
Emma Bergqvist
Kursrepresentanter
K6 Anton Billing
K7 Greta Bobäck
K8 Anna Mattson
K9 Sara Heilig
K10 Caroline Westberg
Övriga
Åsa Nilsdotter-Augustinsson, studieortsansvarig Norrköping
Fredrik Iredahl, biträdande studieortsansvarig Norrköping
Peter Rockborn, biträdande studieortsansvarig Norrköping
1. Mötets öppnande
2. Utse sekreterare
Caroline Westberg
3. Genomgång av föregående protokoll
Angående information till K6 om alla blanketter som ska in – Linn skrivit lathund och Fade ska
informera alla nya K6 när de kommer.
IKT-ambassadör för K6 är fortfarande vakant. Diskussion kring detta följer, slutsats att det ligger
hos universitetet att ge IKT-ambassadörerna instruktion att informera nya K6.
Ang seminariediskussionen på K7 har en enkät skickats ut till studenter. Det gav ett väldigt
spretigt resultat och det är ännu inte klart hur det ska genomföras. Seminarierna har diskuterats
på programledningsnivå.
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Typfall och seminarier ska utvärderas gemensamt på de olika orterna innan det tas vidare till
temagrupperna.
Valbart moment – verksamhetscheferna har informerats i ett möte där Linn och Peter Rockborn
gjort reklam för momenten.
4. Utbildningsansvariga informerar
a) Emmas schemapunkt!
Schema på praktiken, det är viktigt att man vet var man ska vara, vem man ska gå med och var
man ska vara.
K6 – generellt har det enligt Anton tyckt att schemaläggningen fungerat hyfsat, men att det
varierar mellan kliniker. Schemat har inte kommit i förväg.
K7 – uppsving från K6 till K7. På ortopeden står det oftast initialer på den person man ska gå med
vilket är väldigt uppskattat. Anestesi och ortopeden har varit bra. Uppskattat att få schemat
utmailat ca en vecka innan.
K8 – har inget schema nu men har upplevt att schemat var bättre på K7 än K6.
K10 – schemaläggningen har generellt fungerat bra.
b) PUL-info
Det håller på att skapas en föreläsningsmall som ska skickas som kan underlätta skapandet av
föreläsningar.
Vaccinationer – numera upp till varje region hur vaccinationen ska ske. Generellt finns tydlig plan
i Kalmar och Jönköping men det finns ingen plan i RÖ.
Utvärderingsmetoder – hur ska man utvärdera på bäst sätt. QR-koder har fungerat väldigt dåligt,
förslag läggs att kanske lägga QR-koden i schemat så att den är lättillgänglig. Det finns
diskussion kring hur man bäst ska utvärdera. Studenterna tycker att det är bra att utvärdera
VFU på plats med VFU-handledare. På preklin utvärderade man i samband med basgrupp –
kanske bidragande faktor till färre utvärderingar.
5. Kurspuls
a) K6
På träffen med kursledningen var studenterna generellt väldigt positiva. Peter informerar att det
kommer en sammanställd lista med möjliga handledare inför K8-projektet. Anton ska informera
klassen.
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b) K7
Det har varit flera som haft jobbigt på placering på hematologen. Greta har uppmanat dem att
utvärdera via Evaliuate. Emma säger att hon i form av arbetsmiljöansvar ska ta upp det bla genom att
samla berättelser från dem haft placering där.
En positiv sak – akut buk simulering var väldigt uppskattat.
Greta lyfter att det är väldigt bra att schemalägga utvärdering, både på VFU och även föreläsningar.
c) K8
Allt toppen!
d) K9
Studenterna har varit nöjda med placeringarna, alla blivit väl bemötta. Åsa frågar om man får plats på
avdelning 1 där neurologin är och Sara säger att det har fungerat ganska bra men varit varierat
beroende på vilken vecka. Anton var också på Avd 1 där det var två studenter placerade på samma
vårdlag (K9 och K6) men han tyckte att det fungerat bra. Åsa säger att det ska följas upp
e) K10
Kritik framförs kring seminarierna på senaste KLURAR. Åsa förmedlar att kritiken nått fram till
temagruppen som ansvarar för infektion. De jobbar på att ersätta seminarium med
föreläsningar.
Åsa berättar att planen inför K10 i höst är att schemalägga torsdagseftermiddagarna för att
föreläsningar ska få plats. Linn föreslår att det borde övervägas att istället lägga in en
flankvecka för att det ska fungera bättre då det nu kommer gå ut över egenstudietiden.
Typfall på hud som är handledarlösa, Linn ska ta tag i det.

6. Diskussion
a) Vaccination
Upp till varje region att vaccinera, i Kalmar och Jönköping finns information och plan.
Studenterna vill veta vad de ska göra för att bli vaccinerade.
Åsa: vi är i fas 2 nu och där finns personalen där studenter ingår. Studenterna kommer lägst på
personallistan.
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Nu ligger förslag hos programledningen eller annan att det fanns en person i RÖ som initierar
vaccination hos alla studenter, alltså att det ska vara en person som är ansvarig för alla
studenter istället för att det ska ligga på verksamhetschefen.
1/3 av alla studenter i K9 har vaccinerats inför sin psykplacering.
Generellt föreligger stor förvirring kring hur vi ska vaccinera.
Vaccination av K8 och K5 – än så länge är de prioriterade i fas 4.
Sammantaget ska Åsa, Fredrik och Peter försöka lyfta detta och informera studenter.

7. Övriga punkter
a) Stor-KRaM 15/4
Två studenter per ort ska vara representerade! Caroline Westberg och en till.
b) FUM 10/4
Två studenter per klass ska medverka.
c) Studenthälsan ska presentera sig 16:e april.

Mötets avslutande
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