Medicinska Föreningen | Kallese TRAM 9/9

TRAM nr1 20/21
Datum: 9/9 klockan 17:15 (-maxtid 19:00), på zoom https://liu-se.zoom.us/j/4712808497

Kallade: temagruppsrepresentanter, temagruppsrepresenantansvarig

Närvarande: Thea Sandqvist, T10, CREN, Temagruppsrepresentantsansvarig, Manda
Gisselgård, K5, PU och VF, Tilda Jalakas, K4, GNM, Saga Jansson, K7, ERL, Parvin Abbasi,
K7, VF, Linnea Dahlin, K7, Jönköping, ERL, Sam Skoglund, K5, GEN, Hanna Malmros, T10,
ERL, Julia Karlsson, K4, NSPR, Amanda Nylén, K9, IBI, Johanna Lindh, K4, PU, Alexander
Gren, K4, IBI

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Välkomna, presentationsrunda, närvarokontroll
3. Genomgång av föregående protokoll
4. Limur informerar
a. PUL
i.

Hybridläge: Planering har påbörjats inför hösten

ii.

Canvas provas på K2 och VFU :Ny plattform istället för lisam, mer
anpassad för digital undervisning. Pilotas på K2 och VFU

iii.

Ny programledning: Eva Tamas efterträder Jan Brynhildsen som ny
PA

b. Limurs frågor
i.

Temagruppsrepresentanter - Formulär har skickats ut till nuvarande
temagruppsrepresentanter, där 5 studenter har bett om entledigande.
Anmälningsformulär av nya tema-repar kommer skickas ut inom kort
- peppa gärna folk att söka!

ii.

OSCE-tentamen:Ska ligga på T9 men har skjutits upp för T10 som
genomför i oktober istället. LIMUR tillsammans med Eva Tamas har

Medicinska Föreningen
Kårhus Örat
Universitetssjukhuset, ingång 73
581 85 Linköping

www.mflinkoping.se

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

1

Medicinska Föreningen | Kallese TRAM 9/9

möjliggjort för egenträning för studenterna i T10 nu inför tentamen,
med förhoppning om liknande upplägg för K9 kommande tentamen i
januari.

iii.

LISAM-rum för temagrupperna: Det ska startas upp lisam-rum till
alla temagrupperna där studentrepresentanterna gärna får bjudas in
- håll gärna koll under hösten på om ni blir inbjudna/inte.

iv.

Hud-undervisning: Har uppmärksammats av MUR i Örebro att det
finns en överrepresentation av vit hud i hudundervisningen, LIMUR
ska diskutera vidare med IBI om detta.

v.

FUM 17/9 (nästa torsdag): Förhoppning om att välja in nya
representanter, uppskattar rekrytering. Där kommer även de som
tillsatts mellan FUM tillsättas officiellt.

vi.

Terminsbokslut

5. Rapport från temagrupperna
a. Stödfrågor: hur går det? hur är bemötandet? får ni kallelse? inkluderas ni i
mötesstrukturen? planering i hybridläget och inför tentor? har ni några
särskilda saker/frågor till PUL?
GNM: Ostrukturerad grupp. Datumen är satta men ligger endast på fredagar
vilket försvårar för studentrepresentation. Kallelser skickas ut i förväg, men
inte några minnesanteckningar i efterhand. Lyssnar på studentfeedback.
ERL: Problem då mötena ligger på fredagar då representanterna har
undervisning. Ordföranden kan endast på fredagarna, därav mötestiden.
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Studenterna inkluderas under mötena, men upplever att det hade varit
fördelaktigt om de fick önskemål på frågor/åsikter i förväg (tydligare bud).
Kallelse skickas i förväg och protokoll efteråt. Upplever att de ska fylla
utvärdering funktionen som tagits bort (ta vidare till LIMUR om förtydligande
kring att det inte är studenternas roll)
NSPR: mötesintensiv grupp, har haft 2 av 6 möten hittills. Har varit mycket
fokus på K9 som går för första gången. Studenterna får kallelser i förväg och
protokoll kort efter mötet. Mycket bollande av frågor till studenterna. Fråga
till KRaM: hur vill studenterna har uppföljning av EDIT-fallen som är
utspridda på terminen, i seminariumform? Hur har EDIT-fallen fungerat
hittills?
VF: Mycket fokus på kommande termin och upplägget, diskussioner kring
zoom-upplägget samt införskaffande av administrativt stöd till temagruppen.
Kallelsen kommer 1 dag i förväg. Ostrukturerad temagrupp.
Minnesanteckningar skickas ut i efterhand. K8-arbeten i Jönköping hade haft
sämre respondering vilket ska ses över.
PU: Möte 19/8 (före terminsstart, utan representant). Fokus på planering
inför terminen och hybridlägget. I kallelsen kommer rullande schema för
varje mötes fokus. Protokoll skickas ut i efterhand.
GEN: 3 möten den här terminen. Väldigt strukturerad grupp; kallelser skickas
ut i förhand och protokoll i efterhand. Lisam-rum har skapats men
studenterna kommer inte ha tillgång då det blir för administrativt
ansträngande. Gruppens medlemmar har indelade ansvarsområden.
Diskussioner kring att permanentlägga undervisningen på distans även efter
pandemin.
IBI: Terminen har börjat bra. K10 verkar färdig planerad. Utförliga
minnesanteckningar efter möten. Förändringar på K4 efter feedback från
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föregående termin. Största delen av feedbacken var med fokus på
distansläget.
CREN: Uppstart, mycket diskussioner gällande distansläget och permanenta
moment på distans i efterhand.
Centralt att temagrupperna arbetar för att få feedback från pågående kurser
och inte lägga över allt ansvar på tema-reparna.
6. Diskussionspunkter
a. Önskemål inför året: tex kontaktvägar, styrning, zoom vs att ses? Ses och fika
med temagruppsrepresentantsmöte på plats. Zoom-alternativ kommer också
finnas.
b. Kontaktvägar: det är okej att ange sin privata mejladress till Thea för
kallelser, information mm. Alternativa kontaktvägar till mejl diskuterades,
men beslut att fortsätta använda mejl som främsta kontaktforum.
c. Styrning: frågor som kommer till LIMUR kommer vid behov bollas vidare till
tema-reparna för implementering i den specifika temagruppen.
d. Antalet temagruppsrepresentanter (förra verksamhetsåret sas minst tre):
Önskemål om att ha 4-5 studentrepresentanter i vardera temagrupp med
balans mellan preklin och klin.
7. Övriga frågor
a. Hybridläge - vad har varit bra/dåligt? Fortsätta med/ta bort? Inspelade FL vad tycker ni?
Inspelade föreläsningar: vore uppskattat med frågestunder inlagda i schemat
i efterhand. Bättre när föreläsaren är med i en liten video, synligt
kroppsspråk.
Live-föreläsningar: bäst diskussioner har uppkommit under live-föreläsningar
då det finns möjlighet för frågor
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Seminarium: rekommenderas utnyttja funktionen med “break-out-rooms”
under seminarium för att diskussion i mindre grupper istället för halvklass.
Uppskattas prioritering vid uppstart av normalläge. Trots utnyttjande av
breakout-rooms är det bättre flyt på diskussionen.
Basgrupper: det går inte att genomföra på samma sätt som live. Det är
genomförbart i samarbetsvilliga grupper. I stora basgrupper är det svårt att
få bra diskussioner. Svårt att hitta engagemang när mötet är på distans.
Förslag om att dela upp basgrupperna i två halvor för att förbättra
diskussionen. Bör prioriteras vid övergång till normalläge?
b. Sexårigt läkarprogram - intresse av informationstillfälle? From. HT21
kommer 6-åriga läkarprogrammet startas i Linköping. Kommer troligen
innebära en mindre omställning än tidigare förändring av
curriculum-förändring. För att starta krävs godkännande från UKÄ vilket
borde komma snart. Därefter krävs finplanering i temagrupperna, där det är
centralt med studentfokus på moment som inte bör glömmas bort.
Skulle det vara intressent med ett informationstillfälle med Kajsa Holmgren
(?) som lett arbetet med utformningen av 6-åriga programmet. Tydligt
intresse kring detta, frågan bollas vidare till LIMUR med förhoppning om att
möjliggöra det senare i höst/vår.
c. Häng i höst? Utbildning? Förslag med Taco-middag hos Thea och quiz.
Potentiell ett datum under troligen en torsdag.
d. KRAM imorgon - något ni vill ha input på? Fråga från Simin (NSPR, K5):
hur ställer sig studenterna till att ha med handledare på distans i under k4
och k5 även efter corona?
8. Nästa möte: preliminärt 4/11: återkommer om förändring när schemat för resterande
termin kommer.
9. Mötets avslutande
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