Medicinska Föreningen Lund-Malmö
Logoped- och Audiologistuderandes utbildningsråd.
Typ av möte: Stor-LAUR

Datum: 160914
Tid: 16.15

Plats: Lunchrummet

Sekreterare: David Nilsson,
Liza Eiman Nilsson

Närvarande kursombud:
Amanda Brinck, A14
Anna Sandell, L36
David Pettersson, A15
Niklas Nesling, A15
Anna Törnell Uhr, L36
Gabriella Andersson, L34
Sehand Samavti, A16
Erica Nilsson, A16
Axel Bergel, L37
Lisa From, L35
Ellinor Hjalmarsson, L35
Irma Hammar, L34

Övriga närvarande:
Carolina Yngvesson, L34
Mark Annerfeldt, A12
David Nilsson, A12
Liza Eiman Nilsson, L34
Göran Sernhed, A15
Kajsa Sandberg, L34

Justerare: Anna Sandell,
Ellinor Hjalmarsson

§ 1. OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2. Formalia

David Nilsson och Liza Eiman Nilsson väljs tills mötessekreterare.
Till justerare väljs Anna Sandell och Ellinor Hjalmarsson.
Tid för protokoll, 1+1 vecka.
Johanna Henriksson, utbildningsansvarig i MF:s styrelse är
adjungerad.
Dagordningen fastställd med tillägg.
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Finns inget föregående protokoll, men förra terminen bestämdes
att programdirektörerna (Boel Heister Trygg och Ketty
Holmström) ska bjudas in till en del av stor-LAUR 2.
§ 3. Kort genomgång av
LAUR

Carolina Y berättar om vad LAUR är och gör.

§ 4. Terminsgenomgång

L34: Läser kurs i vetenskaplig metod, förberedande för
magisterarbetet. Problem med tillgänglighet till datorsalar.
Generell platsbrist, alla har inte tillgång till egen arbetsstation
(dator) för undervisningen i statistik. Även fått introduktion för
magisterarbetet. Fördjupningspraktik är påbörjad. De flesta har
fått plats förutom en student, vilket är dåligt.
A12: Som ovan minus praktik.
L35: Läser afasi, dysfagi, dysartrikurs. Precis läst en kurs i
vuxenmedicin. Stora problem med schema, som har kommit sent
och ofullständigt. Har skickat brev med klagomål till
kursledningen, har fått svar med nytt schema (fortfarande
bristfälligt). Ska träffa kursansvarig för diskussion om detta
(LOGA55). Har testat onkologens föreläsningssal som är mycket
bra. Vi hoppas att de får använda den fortsatt med.
Vuxenmedicinkursen examineras senare, som tidigare år.
Instruktioner har dock inte kommit än.
En student har fått söka dispens p.g.a. kommunikationsstrimman,
då det inte har framgått ordentligt i schemat vad det har varit
och att det har varit obligatoriskt. Kursen tog med detta i sitt
brev.
Alla har fått praktikplatser, men alla har inte fått tider. Kursen har
kontaktat Helena.
A14: Har påbörjat Rehab-kursen. Lokalstrul med Seminariet som
har varit dubbelbokat, är nu löst genom att de ska vara på
Pastellen fortsatt. Alla har fått praktikplatser.
L36: Har precis haft sin barnmedicinkurs, som har examinerats.
Vissa upplever att ordningen på föreläsningarna kunde varit
bättre. Alla har fått auskultationsplatser och har kontakt med
sina praktikhandledare.
A15: Barnmedicin som ovan. Läser nu barnaudiologi. Har påbörjat
PBL. Har fått auskultationsplatser. Sjukskrivning påverkat
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barnaud-auskultation, men kursen räknar med att få någon typ
av ersättningsundervisning.
L37: Har haft 2 intensiva veckor med introduktionskurs. Har
fortsatt Kalle och Hobbe som PBL-fall.
A16: Har fått nytt (relevant) PBL-problem, inte Kalle och
Hobbe.Upplever att ventilation och ljudmiljö är generellt dålig på
kioskgatan (F1 och F4).

Diskussion om kursutvärdering på psykologikurserna. Verkar vara
obligatorisk utvärdering och vissa anonymitetsproblem. Inte bra,
ska tas upp i ledningsgrupp.
Diskussion om salar och lokalproblem. Vi behöver ligga på
generellt för att få nya lokaler.
Nollningen har varit bra. Det har verkligen varit ett hjärtligt
välkomnande, tycker novischerna.
§ 5. Meddelanden

Ledningsgrupperna: Inget möte än. Ledningsgrupperna har
ändrat form som en följd av vårens omorganisering av
utbildningarna. Log och aud har nu varsin egen ledningsgrupp
som sammanträder enskilt 2 ggr per termin och gemensamt 1
gång per termin.
PNR: David berättar om vad PNR är, tar upp senaste budgeten.
Budgeten för utbildningarna är totalt sett relativt oförändrad från
tidigare år, men med ökade overheadkostnader blir det trots det
mindre pengar att röra sig med för utbildningarna. Det finns
pengar att söka (50 kr/student) från PNR för studiesociala
ändamål. Pengarna ska gå till aktiviteter som innefattar alla eller
så många studenter som möjligt.
På senaste budgetmötet med PNR framkom att Forum Medicum
(som det planerats att PNR-programmen ska in på när det är
klart) kommer att kosta orimligt mycket pengar i lokalhyra. Hyran
skulle uppgå till hälften av PNRs totala budget (motsvarande aud
och fysioterapeutprogrammens gemensamma budgetar.
Diskussion om Forum Medicum på mötet. Inget beslut fattas om
hur LAUR ska gå tillväga mer än att man ska fortsätta arbeta för
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att vi ska med in på forum Medicum. Tanke diskuterades att hela
medicinska fakulteten skulle in i lokalerna och att det på så sätt
skulle finansieras, fortsatt oklart hur finansiering skulle lösas i ett
sådant scenario.
§ 6. Rapporter från
kommittéerna

Internationella kommittén: Elisabeth Carlsson och Stéphanie
Lindell är representanter, ingen närvarar för rapportering.

Studiesociala kommittén: David Nilsson och Ida Hjelm Waaler är
representanter. Man har inte haft möte än.
§ 7. Rapporter från NOAS
och SLOSS

NOAS: har runnit ut i sanden. Vill någon köra igång det igen
kontaktas Elisabeth Carlsson i A12.
SLOSS: Finns platser kvar till Logopedstudentdagarna i Stockholm
21-23/10! Åk! Det blir kul!

§ 8. Val av LAUR-styrelse
för 16/17

Till vice ordf väljs: Anna Sandell
Till arbetsmiljöansvarig väljs: Göran Sernhed
Det har inte inkommit fler kandidaturer. Mötet godkänner fri
nominering.
Till sekreterare väljs: Ellinor Hjalmarsson
Till eventkoordinator väljs: Anna Törnell Uhr
Till infoansvarig väljs: Lisa From
Till kassör väljs: Niklas Nesling

§ 9. Val av studerandeskyddsombud

För aud väljs Göran Sernhed
För log väljs Gabriella Andersson

§ 10. Val av
JämU-representanter

Sofie Strahl väljs. Den andra representantposten vakantsätts till
nästa stor-LAUR.

§ 11. Övriga frågor

Förra året rann projektet med kunskapsfaddrar ut i sanden. Till
det här läsåret har styrelsen skrivit ihop en beskrivning av vad
kunskapsfaddrarna kan göra. T3:orna ska gå ut i kurserna och
undersöka om några är intresserade av att skapa en grupp med
kunskapsfaddrar och kontakta yngrekursarna.
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Städning av lunchrummet. Förra året gjordes ett schema med
vilken kurs som var ansvarig för lunchrummet vilket fungerade
bra, därför gör vi likadant i år. År 2 och 3 ansvarar för städningen
då de använder lunchrummet mest. Göran Sernhed som
arbetsmiljöansvarig ansvarar för att sätta ihop schemat.
Det är viktigt att vi studenter fyller i kursutvärderingarna,
kursombuden får gärna påminna sina kursare. Gör gärna ett
gemensamt Google docs där kursen kan skriva ner sina tankar om
kursen man läser som hjälp vid kursutvärderingar.
Kursombuden ansvarar för att sammanställa maillista för kursen.
Denna ska skickas till Carolina på laur@mfskane.se
Kursombudutbildning är obligatoriskt för nya kursombud. I år
hålls utbildningen 5 och 12 oktober, välj en av gångerna.
Information om lokal kommer.
På MFs hemsida kan du som student göra ärenderapportering för
eventuella brott mot rättighetslistan.
Corbalen i år kommer äga rum 22 oktober.
MF vill att det ska bli lättare att nå ut till LogAud för att kunna
marknadsföra aktiviteter och värva jobbare. Det diskuteras om
det är bäst att lägga ut information i nollegrupperna på
Facebook, eller om det ska skapas en ny grupp för de som är
intresserade. Man hade i så fall kunnat länka till den nya gruppen
i LAUR-facebookgruppen och sprida information i kurserna
muntligt. Kursombuden uppmanas lyfta ämnet i kurserna och
diskutera vad studenterna tycker är bäst.
MF föreslår också att FUM borde kontinuerligt rapportera till
LAUR vad som händer där, vilket LAUR tycker låter bra.
§ 12. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande Carolina Yngvesson

Sekreterare David Nilsson

Justerare Anna Sandell

Justerare Ellinor Hjalmarsson
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