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Mötessekreterare
Antonio Fernandez

Justerare
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Tid
18.00 – 21:00

Närvarande:
Styrelsen: Hanna Djerf, Ida Johansson, Josefin Holmgren, Matilda Johnsson Sjöström,
Antonio Fernandez
Kursombud: T1: Simon Pettersson; T2: Elsa Bergström, Olle Nordström; T4: Märta Jönsson,
Charlotte Niemeyer (Lund); T5: Nikolaj Björkman, Erik Lundin (Lund); T6: Ellen
Rothsberg, Indra Schütz; T7: Anja Westrin; T9: Signe Romell (Lund), Yoatzin Alonso Lopez,
Sara Wärnsberg (Malmö). T10: Joel Särnefält, Ellen Jönsson; T11: Linnéa Olsson, Christine
Mannewald, Rebecca Svensson Newfert, Sofia Bredin.
Studentrepresentanter: Henrik Davidsson (SSO), Tiia-Marie Sundberg (utbildningsansvarig).
Jin Persson Löfgren (examinationskommittén), Ali Al-Husseini (från §16)
Adjungerade: Peter Svensson och Christer Larsson (fram till §16)

I. Mötesformalia
1. Vice Ordförande tillika mötesordförande Josefin Holmgren förklarade mötet öppnat
18:10.
2. Mötet har en kort presentationsrunda och en närvarolista med adjungeringar
upprättas enligt ovan.
3. Till justeringspersoner valdes Olle Nordström och Henrik Davidsson.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 1 finns på MFs hemsida och snart även i
pärmen.
5. Dagordningen fastslogs med ändringen att mötet strök punkten om digital examination.
6. Meddelanden
Styrelsen informerar StorMUR om olika sätt att rapportera trakasserier samt möjligheten att
göra ärenderapporteringar. Kursombuden uppmanas vända sig till MUR ifall att de skulle få
problem med att vända sig till sin kursledning. I övrigt har inga meddelanden inkommit.
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7. CorMärkning
Styrelsen informerar om vem som har blivit tilldelad priset och när det ska delas ut.

II. Rapporter
8. PNL 2017-12-06
Utbildningsansvarig informerar mötet om det som diskuterades på PNL. Den nya
utbildningsplanen är nu godkänd och justerad. Den går nu upp till nästa nämnd. Vad gäller
frågor om utbyten och examensarbeten m.m. som MUR tidigare tagit upp kommer dessa att
diskuteras vidare och har inte konkretiserats i kursplanerna. Det har också arbetats för att ta
fram en ettårig utbildning för personer som har en utländsk läkarutbildning och som
behöver komplettera för att få svensk läkarlegitimation.
PNL har också gått ut och informerat om de olika riktlinjerna om vilka åtgärder som ska
vidtas vid trakasserier.
9. Examinationskommittén
Studentrepresentanten från examinationskommittén redogör för hur
examinationskommittén fungerar och vad den gör. Representanten berättar om hur man
arbetar för att undvika fusk, vad som ska gå att överklaga osv.
Kommittén hälsar:
- Använd inte blyerts vid tentorna. Skriv det rätta svaret med versaler om du ändrar ett
svar så att man kan rätta i tid och kan undvika att bli spärrad.
- Man ska överklaga senast 24 eller 48 timmar efter tentamen (kursledningen bestämmer).
- Vid OSCE-tentor har studenter varit otrevliga och aggressiva. Det kan vara värt att lyfta
att detta är oacceptabelt.
- Kommittén vill utreda hur man ska examinera någons personliga lämplighet att få
läkarexamen. Progressionen borde bli tydligare och lättare att följa för studenterna.
10. Nivågrupperna för preklin och klin
Representanten för preklin berättar om det som diskuterades. Bland annat vill man upplysa
om möjligheten att gå till studenthälsan vid olika problem samt problemet att studenter är
frånvarande från PBL. Vilken frånvaro ska accepteras och hur ska man kompensera för ett
missat tillfälle?
Vad gäller gruppen för Klin har man diskuterat moodle och TimeEDIT samt att DOPS ska
ersätta FAS.
11. JämU
Kontinuitetsansvarig redogör för hennes kontakt med JämU. JämU och MUR samarbetar
just nu för att skicka ut en enkät till T9 (eller annan högre termin). Man vill utvärdera om
studenterna tycker att de får med sig den kunskapen som står med i kursplanerna.
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12. Kursplansgruppen
Utbildningsansvarig redogör för hur långt kursplansgruppen har kommit. Arbetet fortskrider
långsamt och man är ännu inte färdig med T1.
13. Internationella kommittén
En rapport har inkommit från internationella kommittén. Studentrepresentanterna undrar
hur utbytesmöjligheterna ser ut på läkarprogrammet. Man undrar också vad man kan göra
för att undvika sena avhopp samt vilka utbyten som studenterna tycker är viktiga.
Ett förslag för att undvika sena avhopp är att man inför ett tidigare bekräftelsedatum då
studenten får bekräfta om hen vill med. Dessutom inkommer synpunkter om att det är
viktigare att man får till utbyten under klin eftersom att det kan bli mer givande att få se hur
sjukvårdssystem mm ser ut i andra länder.
14. OMSiS
OMSiS-ansvarig berättar om mötet i Uppsala och det som diskuterades där. Lunds fråga om
katastrofmedicin togs upp på mötet och det verkar finnas ett stort intresse bland studenterna
att ha en sådan kurs. Regeringskansliet har skickat ut en rapport om BT på remiss som MF
ska svara på till OMSiS som sedan ska svara regeringen. Om man vill ge synpunkter på
dokumentet kan man maila Matilda Johnsson Sjöström i styrelsen.

III. Diskussioner och beslut
15. Terminsrunda
Närvarande för att svara på frågor vid terminsrundan är programdirektör Peter Svensson
och nämndordförande Christer Larsson. De inleder med att förklarar att klin ska få nya case
och att undervisningen i större grad ska bygga på dessa. Föreläsningarna har också blivit
färre. De vill också att man ska ge mer positiv feedback om det man tycker är bra (såsom
TimeEDIT mm). De redogör också för sitt arbete med att förlänga de kliniska placeringarna
samt att vissa kliniska placeringar kommer att vara utanför Skåne.
T1: Studenterna har haft problem med moodle men det är oklart hur den uppdaterade
versionen fungerar. De är väldigt nöjda med att man tog det lugnare i början och att
arbetsbördan trappas upp så att man kan anpassa sig till nya staden i början. De önskar en
bättre kontakt med PU.
T2: Det har varit totalt kaos med modellerna inför morfologiförhöret och det är oklart hur
det ska hanteras. Det är också synd att modellerna inte kan användas när det pågår PBL i de
rummen. I övrigt är studenterna nöjda med kontakten till kursledningen för NOR men
missnöjda med den obefintliga kontakten med PU2.
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T4 Lund: Studenterna är jättenöjda och är nöjda med att man ändrade samtalen i samband
med obduktionerna. Debriefingen är uppskattad men de önskar mera stöd till amanuenserna
om hur de ska få igång diskussionerna.
T5 Malmö: Schemat är dåligt anpassat i Malmö. De är jättenöjda med sin undervisning och
med förändringarna som gjordes på tentan. De har inte heller haft något terminsråd.
T5 Lund: Studenterna har examensarbete just nu och är utspridda. De anser att
patologikursen och PU i början av terminen krockade så att det tidvis blev för mycket.
Studenterna önskar också bättre upplösning på bilderna i tentan och mera undervisning i
klinisk kemi eftersom att det är en så pass stor del av tentan.
T6 Malmö: Studenterna har fått öva på att ha samtal via tolk. De tycker att det är jättebra
och borde vara ett obligatoriskt moment. De har haft problem med TimeEDIT.
T6 Lund: Studenterna är överlag nöjda. De anser dock att placeringarna i orterna kan skilja
sig åt och att det är viktigt att tänka på nu när man utökar antalet orter. Programdirektören
svarar att de arbetar på att harmonisera de olika portföljerna. Studenterna tycker även att de
fått dåligt med info om tentorna.
T7: Studenterna är nöjda med sin kurs men de tycker att man får för lite tid till nästa DOPS
ifall att de skulle kugga sin första.
T9 Lund: Studenterna har inte fått veta när deras FAS-tenta ska vara. De anser inte heller
att casen fungerar särskilt bra.
T9 Malmö: De undrar om man ska protokollföra terminsråd och hur det ser ut med de
reglerna så att det ser ut likadant på alla orter (samma problem kommer upp varje termin).
Programdirektören svarar att de ska protokollföras. Studenterna missar sin
gruppundervisning på grund av olika orsaker och det är oklart hur detta ska kompenseras
eller vad man ska plugga på. De lyfter än en gång sin fråga om nattjourerna.
Programdirektören svarar att det ska lösas nästa termin. Studenterna älskar TimeEDIT.
T10: Eftersom att det skrivs arbeten under T10 så är det mycket upp till studenten hur
kursen kommer att bli. De vill uppmana studenter att ta tag i sitt arbete redan i T8! I
portföljen för nya T9 kommer det att ingå att man ska ha en plan för sitt examensarbete.
T11: Studenterna är jättenöjda med akutkursen och att den är obligatorisk. Studenterna i
Malmö anser dock inte att de har blivit rättvist examinerade. Moment som inte skulle
examineras ska ha fått ett väldigt stort utrymme vid examinationen. Vad gäller
omexaminationer tycker studenterna att det är problem att det är så nära inpå examen och
att de kan krocka med andra tentor. De är annars jättenöjda med UIS där de haft väldigt
givande diskussioner om bland annat genusfrågor tillsammans med studenter från andra
vårdyrken. T11 tar också upp att läkarstudenter inte har några arbetsgrupper att prata
psykisk ohälsa med och att detta är ett stort problem. De påpekar också att andra
utbildningar har sådana grupper. Programdirektören svarar att de främst arbetat med
debriefing och att de ska ta med sig frågan vidare.
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16. Fyllnadsval SSO
Val till SSO för Preklin Malmö: Ali Al Husseini kandiderar till posten. Mötet beslutar att
välja Ali Al Husseini till studerande skyddsombud.
Posten för SSO i Helsingborg är vakant. Eftersom att det inte finns några kandidater
beslutar mötet att vakantsätta posten.
17. Workshop om sjukhuslokalerna i Lund
Eftersom att sjukhuslokalerna i Lund byggs om önskar de som håller i det ytterligare 4
studenter som är villiga att delta. Om man är villig att delta kan man kontakta StyrMUR.
18. Övrigt
I.

Securitas i Malmö har bytt telefonnummer till 010-4705252!

II. Studiesociala kommittén: De vill uppmärksamma att det finns kryphål i de nya
spärreglerna. Studievägledarna har också blivit kontaktade med otrevliga meddelanden
från olika studenter som är arga på sina placeringar. Detta sköts inte av dem utan av
lottning i kommittén!
III. Om genusfrågor: Studenter från T9 önskar mera undervisning om hur man ska bemöta
HBTQ-personer och hur man ska gå tillväga när de ska ges vård. MUR ska försöka
lyfta det vidare och komma med ett förslag som kan implementeras.
IV. Om obligatoriska moment: T5 lyfter att det finns många obligatoriska moment som är
onödiga. Diskussionen om vad som är obligatorisk finns och frågan är svår.
19. Utvärdering av mötet
Mötet har en utvärderingsrunda. Angående utvärderingen behöver den utvärderas. Det vore
bra om man förberedde frågorna som man ska ställa till programdirektör och
nämndordförande och kollade upp vem som har makten att förändra vad så att man kan
driva frågor effektivare. Det vore också bra om man kunde kolla upp det som sagts andra
terminer så att man kan följa upp arbetet bättre.
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20. Mötesordförande förklarar mötet avslutat 21:00

—————————————————
Ordförande Josefin Holmgren

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

—————————————————
Justeringsperson Olle Nordström

—————————————————
Justeringsperson Henrik Davidsson
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