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Bilaga 1 Motion: ackreditering läkarprogrammet
Föredragande: Ordförande
En motion har innkommit från MUR angående ackreditering av
läkarprogrammet. De undrar om MF kan ställa sig bakom dokumentet de har
sammanställt (se bilaga 1a ). Ordförande i MUR skriver:
“För att säkerställa att globalt yrkesverksamma läkare uppnår en viss
kompetensgrad har ECFMG beslutat om ackrediteringskriterier för
läkarprogram över hela världen. Tanken är att ECFMG ska ackreditera en
myndighet i varje land och att denna myndighet sedan ska kunna ackreditera
läkarprogrammen i det landet. I Sverige skulle denna myndighet lämpligen
vara UKÄ, men trots att detta inte är ett nytt beslut och att det i praktiken
inte borde betyda något större arbete för att bli ackrediterade eftersom både
UKÄ och Sveriges läkarprogram redan håller jämförelsevis hög standard har
UKÄ ännu inte påbörjat processen för att bli ackrediterade, vilket innebär att
inga läkarprogram i Sverige heller är ackrediterade. Detta är nu ett reellt
problem då ca 15 länder i världen, däribland USA, har beslutat att efter år
2023 får endast läkare med en utbildning från ett ackrediterat läkarprogram
arbeta i dessa länder. Därför har nu dekaner och programdirektörer från alla
Sveriges läkarprogram skickat in ett gemensamt brev till UKÄ för att sätta
press på dem att ackreditera sig snarast. Vi i MUR anser att detta är ytterst
angeläget för oss studenter och har därför tagit frågan till OMSiS för att även
studenter från alla Sveriges läkarprogram ska gå ihop och skicka in ett
liknande brev. OMSiS har nu skrivit ihop detta brev (se bilaga 1a), men för att
OMSiS ska kunna stå bakom brevet måste först varje ort godkänna den. Vi i
MUR står bakom texten.”

Detta är något som MUR ställer sig bakom, men eftersom att MUR tillhör
Medicinska Föreningen vill MUR förankra detta i MFs styrelse.
Styrelsen föreslås besluta
att ställa sig bakom det framställda dokumentet som skall skickas till UKÄ
angående vikten av ackreditering av läkarprogrammet, enligt bilaga 1a.
Bilaga 2 Utvärdering av JämU
Föredragande: Ordförande
Ordförande och Studenthälsoansavrig har haft möte med JämU tillsammans
med Tillie och Emma (Ordförande och Studenthälsoansvarig emeriti). En
utvärdering sammanställdes och denna ska presenteras för Fullmäkrige 22/11.
Se bilaga 2a. Utvärderingsmötet grundades i de stadgor som tilldeleades JämU.
Dessa finns bifogade i bilaga 2b. Utskottsordförande för JämU fick i uppgift
att redogöra för sitt arbete under 2016. Se bilaga 2c som kommer som sen
bilaga.
Styrelsen föreslås besluta
att lägga fram utvärderingen av JämU till Fullmäktige 22 november, enligt
bilaga 2a.
Styrelsen bör vid detta beslut även diskutera framtiden för JämU. Bör
utskottet bli permanent, bör det avslutas eller bör prövotiden förlängas, och
isåfall, med vilka justeringar?
Bilaga 3 Motion: Nationellt samarbete för KirU
Föredragande: Ordförande

KirU har inkommit med en motion gällande ett nationellt samarbetsforum
gällande Kirurgiska Studentföreningar i Sverige. Ett beslut om sådant
samarbete måste beslutas av FuM. Motionen är bifogad i bilaga 3a.
Bilaga 4 Soulagering
Föredragande: Ordförande
Föregående styrelsemöte diskuterades Soulageringsunderlaget för Medicinska
Föreningen. Ordförande fick i uppgift att skriva om underlaget med de
föreslagna ändringarna och även skriva om brödtexten. Detta har ordförande
gjort, se bilaga 4a. Brödtexten togs bort helt, eftersom att ordförande ansåg
att den passade bättre att ha som underlag i handlingarna då dokumentet
förväntas användas som reglemente och ej som en handling i fortsättningen.
Styrelsen föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att godkänna soulageringsunderlaget enligt bilaga 4a.

Bilaga 5 Krishanteringsplan
Föredragande: Ordförande
Ordförande och Vice Ordförande har gjort ett utkast på krishanteringsplan
till Medicinska Föreningen. Denna hann inte diskuteras på föregående
styrelsemöte och bordlades därför till STYM6. Se bilaga 5a för utkastet. PRansvarig startade ett google-docs som hon delade med alla via mail vid
STYM5 som alla uppmanas att läsa igenom INNAN mötet och lägga in
kommentarer så att dessa kan diskuteras på styrelsemötet.
Bilaga 6 Medaljer ultraljud
Föredragande: Vice Ordförande

Ultraljud har skickat in ett önskemål om att MF ska sponsra medaljer till deras
medlemmar. Förslaget är att köpa in 100 medaljer, som sedan ska säljas till
medlemmarna i kören och på så sätt får MF tillbaka sina pengar, se bilaga 6a.
Styrelsen bör diskutera detta generellt och specifikt detta fall. Många utskott
efterfrågar medaljer. Hur ställer styrelsen sig till detta?

Bilaga 7 Prioriteringslista Läkarprogrammet Klin
Föredragande: Utbildningsansvarig
Studenterna på läkarprogrammet genomgår val av studieort och då har frågan
diskuterats om det ska vara möjligt för studenter att bli prioriterade till en viss
studieort om särskilda skäl föreligger. För att avgöra vilka dessa särskilda skäl
är tillsattes en arbetsgrupp. När denna arbetsgrupp hade möte kom en till
frågeställning upp. Det planeras att införas längre kliniska placeringar på T6
där studenterna skulle bli tilldelade platser på sjukhus med lite längre avstånd
från Lund/Malmö. Frågan som väcktes är då vilka studenter och vilka
särskilda skäl som skulle prioriteras i den placeringen. Ordförande i MUR
lyfte frågan och ville att vi skulle diskutera vilka förtroendeposter inom MF vi
anser vara berättigade att prioriteras i denna frågan om klinisk placering på
T6.
Bilaga 8 LUS pedagogiska pris
Föredragande: Ordförande
Lunds Universitets studentkårer (LUS) har utlyst sitt pedagogiska pris som
delas ut varje år till en framstående lärare. Det är studenter som nominerar till
detta pris, så det är en hedersutmärkelse från studenterna. Sista
nomineringsdagen är till LUS 14/11. Vi har blivit uppmanade att nominera
lärare till detta pris. Ordförande Madde har satt sista nomineringsdag inom
MF till 12/11 så att styrelsen i MF och CM hinner diskutera dessa

nomineringar och sedan skicka in de nomineringar som uppfyller kriterierna
till LUS ordförande 14/11.
Styrelsen bör diskutera hur vi bäst samlar in nomineringarna till detta pris.
Har styrelsen någon lärare som anses förtjäna detta pris som vi vill nominera?
Se kriterierna i bilaga 8a.

