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Mötessekreterare
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Närvarande: Hanna Djerf, John Louw, Ida Johansson, Josefin Holmgren, Matilda Johnsson
Sjöström, Antonio Fernandez, Tiia Sundberg (från och med 18:08, §4)
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I. Mötesformalia

!

!
!
!
!

1. Ordförande John Louw förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Hanna Djerf.
4. Föregående mötesprotokoll från StyrMUR 8 finns anslaget på hemsidan och utanför
MFs expedition på BMC.
5. Dagordningen fastslogs med följande ändringar: Punkt 13 om gruppbild stryks och
ersätts med en punkt om Jourer enligt önskemål från ordföranden.

!

6. Meddelanden:
Meddelanden från MF: Utbildningsansvarig redogör för hennes arbete att skriva olika
instruktioner för posterna inom MUR samt för studentrepresentanterna inom MF. Förutom
det pågår ett arbete med åsiktsprogrammet och vilka frågor som MF ska driva. MUR
uppmanas läsa förslagen och bidra med underlag för att få fram ett åsiktsprogram som så
många som möjligt kan stå bakom. En annan nyhet är att USU har bildats där
studenthälsoansvarig och utbildningsansvarig ska ansvara för att se till att alla
utbildningsbevakande grupper i MF kan mötas i ett gemensamt forum.

!
!II. Rapporter
7. AMEE 2017
!

John och Tiia var på AMEE (ett internationellt möte om läkarprogrammet). De redogör för styrelsen
om sina upplevelser av mötet.

!
8. PNL 2017-09-13
!

John redogör för sitt möte med PNL: Det blir nya spärrterminer till våren. Dock ska man få
platsgaranti till programmet om man ”spärras bort”. Det pågår projekt om att utöka e-lärandet,

kritik framfördes dock om att det skulle öka arbetsbelastningen avsevärt om det blev för
omfattande. Dock är MF överlag positiva till initiativet.

!
9. Peter-Linnéa-John:
!
Det finns inget att rapportera.
!
10. Läkarprogrammets kick-off
!

Från och med nästa termin kommer T6orna att kunna placeras i orter utanför Skåne. Tanken är
att sjukhusen ska ordna boende. Mer info kommer till de berörda studenterna.

!

I programmet i övrigt har nya akutkursen börjat och alla har nu MCQ-tentor. Progressionen
mellan terminerna ska bli tydligare så att terminerna hänger samman bättre.Valet av
studieorterna kommer från och med nu att ske i två omgångar istället för i ett svep. I PBLarbetet ska tutorerna framöver få mer utbildning och mer regelbundet för att arbetet i grupperna
inte ska skilja sig så mycket som i nuläget.

!Förhoppningarna om året framöver är att TIME-edit ska bli bättre, att incheckningarna ska

ersätta uppropen och att man ska kunna ersätta cellbiologin med en kurs som mer handlar om
cellen och vävnaden. Tanken är att nya kursplanerna från T1-T5 (särskilt T1) ska vara klara till
HT18.

!11. Kursplanearbetet
!Tiia och Linnea (styrelsen) sitter i grupperna som diskuterar de nya kursplanerna. Utkasten till

de kliniska terminernas kursplaner är klara. Medicinska fakulteten vill att MUR ska ge input på
vad som bör vara obligatoriska moment och hur de ska kompenseras om någon missar något.
Undervisning om våld i nära relationer, global hälsa mm. ska ingå i nya kursplanen och det ska
finnas en ”blueprint” som gör att man ska kunna se en progression mellan terminerna. Glappet
mellan T5 och T6 ska bli mindre och studenterna i T5 kommer att få mer omfattande
klinikförberedande undervisning. Tanken är också att klin fortsättningsvis också ska vara
casebaserat och att handledningen av casen ska bli bättre. Nya kursplanerna för klin kommer att
börja gälla successivt för studenterna från och med nästa år!

!Vad gäller planeringen av nya preklin ligger man efter klin vad gäller de nya kursplanerna. Just

nu arbetar kursledningen på att bestämma innehållet i nya kurserna. I det arbetet kan MUR vara
med och påverka. Bland annat ska man reformera grundkursen i T1. MF upplever att lärarna
gärna lägger in för mycket i grundkursen så att man förlorar den tidsbuffert som studenterna har
haft för att hinna reda ut saker som bostad mm inför resten av utbildningen. Frågan behöver
diskuteras vidare.

!
!
12. Ambitionen med posterna
!

III. Diskussioner och beslut

Ordförande läser stadgeinstruktionerna för MUR. Ledamöterna diskuterar hur det går med
sina respektive uppgifter. Mötet diskuterar även MURs budget.

!
13. Jourer
!

T9 har hört av sig till MUR och uttryckt problem med sina jourer då det förekommer att de
är utplacerade på jourer på nattetid. De upplever sig inte vara kompenserade med en fri
förmiddag dagen därpå och vissa studenter upplever nattjourerna som ett problem. Vad
gäller upprättandet av undervisning på kvällstid måste det finnas med i beskrivningen av

kursen om det inte finns särskilda skäl för att den ska förläggas då. Enligt rättighetslistan
innebär särskilda skäl att det måste ske i samråd med förtroendevalda
studentrepresentanter; något som inte skett vad vi vet. Vår frågeställning nu är om jourerna
införts på ett korrekt sätt och vilka villkor studenterna ska kunna ställa framöver. Det finns
mycket att reda ut om detta så styrelsen önskar att ta med sig frågan till T9orna och
StorMUR.

!

Det är värt att påpeka att inte alla studenter står bakom önskemålet att eliminera
nattjourerna. I de nya kursplanerna kommer det att stå mer specifikt om jourernas tider och
vilka krav man ska kunna ställa som student vad gäller kompensation dagen därpå mm.

!
14. Plan för verksamhetsåret
!
Olika förslag på vad styrelsen kan komma att fokusera på under verksamhetsåret:
!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevaka kursplanearbetet
Följa införandet av akutkursen
Bevaka schemaläggning T9
PR - Få MUR att synas mer och nå ut till våra studenter
Se över hur införandet av TE3 har fungerat och vad som kan göras bättre
Följa diskussionen om professionellt förhållningssätt
Fortsätta arbeta med PNL
Följa utvecklingen av möjlighet för mentorskap, debriefing och samtal vid jobbiga
tillfällen för studenter
Nationella frågor såsom 6-årigt läkarprogram och internationell ackreditering
MUR-tröjan (Josefin ska prata med Egil)

-

T9 (jourer mm)
DOPS
Akutkursen
TimeEDIT
Moodle
OMSiS

!
15. StorMUR, dagordning
!
Styrelsen föreslår att följande punkter tas med vid nästa StorMUR:
!

!
16. Ackreditering av läkarprogrammet
!

Sverige saknar ackrediteringsmyndighet enligt nya regler för ackreditering till vissa länder.
Det har skrivits en debattartikel och detta kommer att tas upp på OMSiS. I övrigt fortsätter
MUR att följa utvecklingen i frågan.

!

17. OMSiS, NatGu och JÄMU

!
OMSiS:
!

- Vi slipar på anmälningarna till OMSiS.
- Vi kanske behöver jobbare. Hanna ska höra sig för. Bland annat behövs också en
sekreterare till mötet. Styrelsen kan turas om beroende på hur läget ser ut.

- Vad gäller boende upprättas en lista på styrelsemedlemmar som kan tänkas ta emot
studenter från andra studieorter.

!
Vad gäller NatGu är det under kontroll och flera i styrelsen ska med.
!
18. Föredrag om rättighetslistan och ärenderapportering
!

Studentombudet ska ha föreläsningar. Bland annat är det en föreläsning om rättighetslistan
nästa vecka 28/9. Det är också en föreläsning om ärenderapportering den 18/10.

!
19. Övrigt
!
Inga övriga frågor finns
!
20. Mötestider för terminen och kontaktmöjligheter
!

Styrelsen önskar att ha sina möten så att de inte krockar med andra större möten såsom
FUM. Falck och Hillarp är en bra mötesplats alternativt att ses hemma hos någon.

!
Preliminära mötesdatum:
!
-

Nästa StorMUR är den 18/10
Nästa StyrMUR (2) är den 10/10
StyrMUR 3 21/11
StorMUR 2 7/12
StyrMUR 4 12/12

!
!
21. Utvärdering av mötet
!

Mötet har fungerat bra och fikat har varit av högsta kvalité. Konstruktiv kritik är att vissa
punkter är lite väl fasta. Särskilt rapporter och meddelanden kanske skulle kunna vara
skriftliga eftersom att början på mötena ofta tenderar att gå till att lyssna snarare än att
diskutera.

!
!
!
!
!

22. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00
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——————————————Ordförande John Luow

——————————————Justeringsperson Hanna Djerf

!
!
!
!

—————————————————Sekreterare Antonio Fernandez

