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Närvarande:
Styrelsen: Hanna Djerf, Ida Johansson, Matilda Johnsson Sjöström, Antonio Fernandez,
Alfrida Svennung, Josefin Holmgren
Kursombud: T1: Sarah Khafagi; T2: Gustav Christensson, Simon Pettersson; T3: Henrik
Davidsson (tillika SSO), Ellen Aspelin; T4: Kristoffer Loo, Joar Åberg (Malmö); Annie
Brange (Malmö) T5: Åsa Björck (Malmö); T6: Stephanie Sjögren (Malmö), Erik Lundin,
Lotta Velin (Lund); T7: Alexander Tejera, Hanna B. Bokliden (Malmö); Johan Wittgren,
Josefin Ramnemark (Lund); Sofia Wiberg (Helsingborg); T8: Kevin Korsbakke; Sofia Söder
(Helsingborg); T9: Karin Jönsson, Maja Drakenberg (Lund); Love Dahlstedt (Malmö); T10:
Sara Wärnsberg; T11: Ellen Jönsson (Lund)
Studentrepresentanter: Tiia-Marie Sundberg (utbildningsansvarig), Jin
(Eaminationskommittén), Madeleine Lehander (digitalisering)
Adjungerade: Peter Svensson (programdirektör), Stefan Lindgren (examinator; från §13)

I. Mötesformalia
1. OMSiS-ansvarig tillika mötesordförande Matilda Johnsson Sjöström förklarade mötet
öppnat 18:00.
2. Mötet har en kort presentationsrunda och en närvarolista med adjungeringar
upprättas enligt ovan.
3. Till justeringspersoner valdes Hanna B. Bokliden och Kevin Korsbakke.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 3 finns på MFs hemsida och snart även i
pärmen.
5. Dagordningen fastslogs utan ändringar.
6. Meddelanden
I.

Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning: Mötesordförande
går igenom olika dokument som är bra för kursombuden att känna till. Se bilaga 1.
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II. Vakanta poster inom MF: MF är mitt uppe i sin valprocess och en hel del poster inom
utbildningsbevakning är vakanta. MFs utbildningsansvarig läser upp listan med vakanta
poster och uppmanar ombuden att kandidera.
III. Årets mäster: MFs utbildningsansvarig berättar om möjligheten att nominera årets
mäster. Mera information finns på MFs hemsida. Senast 8/3 ska nomineringarna vara
inskickade.

II. Rapporter
7. PNL
Ida Johansson, tillika studentrepresentant i PNL förklarar det senaste som diskuterades i
nämnden. Bland annat har nya kursplaner klubbats för T1. Tanken är att de som börjar
HT18 ska kunna gå enligt helt nya kursplaner.
8. JämU
Ingen rapport har inkommit från JämU.
9. Kursplaneringsgruppen
MFs utbildningsansvarig förklarar kursplaneringsgruppens arbete. Gruppen gör sitt bästa
för att få klart kursplanerna för T2 och T3 så snart som möjligt. Studentrepresentanterna
trycker på att man ska försöka få in mer information om psykisk ohälsa redan i preklin och
inte bara i de senare terminerna på läkarutbildningen. Man arbetar också på att få till ett
bättre helhetsgrepp om global hälsa.
10. SSO
SSO för preklin Lund tackar för alla svar som kom in på enkäten som skickades ut gällande
arbetsmiljö. Enkäten har skickats vidare till MFs styrelse för sammanställning.
11. Digitalisering
Madeleine Lehander som sitter i gruppen som ansvarar för att köpa in ett nytt digitalt
system förklarar tanken bakom varför projektet startade. Gruppen har inspirerats av hur
fakulteter utomlands har digitaliserat sina examinationer där alla studenter ska kunna få en
likvärdig feedback och där man som student ska kunna följa sin progression genom
utbildningen. Tanken med det nya systemet är att MedFak ska lättare kunna kontrollera
kvalitén på utbildningarna. Kravspecifikationerna och upphandlingsmaterialet är färdiga
men man inväntar offerter från möjliga intressenter. Tanken är att man ska kunna påbörja
arbetet så snart som möjligt och anlita ett lämpligt företag under sommaren.
Kursombuden ställer frågor om projektet. Från klin kommer frågan om huruvida alla
undervisningstillfällen kommer att bli examinerande. Studentrepresentanten svarar att det
inte är tanken men att feedbacken ändå skulle kunna hjälpa studenter att bli bättre. Vidare
frågar ombudet om gruppen är medveten om problemen som finns med examinationen
under de kliniska terminerna. Programdirektören fyller i att region skåne och universitetet
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tillsammans ska ha en utbildning för handledare så att examinationerna under de kliniska
terminerna blir lättare och att studenterna förhoppningsvis inte ska känna att de är ansvariga
för att själva jaga underskrifter och bedömningar.
En annan fråga som kommer upp är om feedbacken kommer att komma i anslutning till
undervisningstillfällena eller om den kommer att komma så pass sent att studenterna inte
kommer att ta till sig av den. Studentrepresentanten svarar att tanken inte är att den direkta
feedbacken ska försvinna utan snarare att man ska utöka de digitala möjligheterna att
kombinera personliga utvecklingsmål och kursmålen. Eftersom att handledarna också
kommer att registreras i och med digitaliseringen kommer det att vara lättare att fånga upp
handledare som har bristfälliga examinationer och feedback.
Angående om huruvida feedbacken kommer att bli mer kvantitativ än kvalitativ tror
studentrepresentanten att systemet kan hjälpa handledarna att rikta feedbacken mot det som
behöver förbättras. Det kommer in synpunkter som varnar om att det finns en risk att
studenterna struntar i sin feedback om de skulle få en kvantitativ feedback i stil med siffror
på en skala.
Studentrepresentanten som representerar MF i frågan uppmanar alla som har frågor att
skicka iväg ett mail till MFs ordförande Linnéa Sandström.
12. Ledningsgruppen preklin
Studentrepresentanterna från preklingruppen redogör för gruppens arbete. De arbetar bland
annat med hur PBL ska läggas upp i framtiden och hur kriterierna för godkänt ska se ut.
Mötet diskuterar hur frånvaron från PBL ska påverka PBL-examinationen.
Programledningen arbetar med att ta fram tydligare kriterier.
13. Ledningsgruppen klin
Mötesordförande redogör för arbetet i ledningsgruppen för klin. De arbetar bland annat med
nya BoF-kursen i samarbete med försvarsmakten.
14. Internationella kommittén
Inga rapporter har inkommit från internationella kommittén. De arbetar dock med
regeringens direktiv om att läkarutbildningen ska bli mer internationaliserad.
15. Examinationskommittén
Studentrepresentanten i examinationskommittén redogör för kommitténs arbete. På sistone
har de arbetat med tentafrågors svårighetsnivåer och relevans och hur stor plats olika
enskilda frågor ska få ta i examinationerna. De arbetar också med att förtydliga
färdighetskraven till OSCE och PBL. Kursportföljerna ska harmoniseras och det ska bli en
bättre kommunikation mellan terminernas portföljer. Angående tentagenomgångarna arbetar
kommittén med att harmonisera hur det fungerar i de olika kurserna. Från studenthåll har
kommittén också tagit upp frågan om inläsningsperioder inför tentor.
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Examinationskommitténs ordförande Stefan Lindgren redogör för kommitténs arbete och
”examinationsfilosofi”. Examinationernas syfte är att vara formativa och utmanande för alla
och inte bara syfta till att sålla bort studenter som inte håller måttet. Tanken är att portföljen
ska väga tyngre än skriftlig tentamen. Angående tentamen förklarar examinationskommittén
varför MCQ är den bästa metoden att examinera studenterna. Kommittén arbetar på att få
bättre kvalitét på tentafrågorna. Stefan förklarar också hur de olika godkäntgränserna för
tentamen och omtentamen sätts. Angående tentamen i termin 4 har varje deltentamen
faktorn 0,5 och helheten faktorn 0,6 i cohen.
Stefan svarar på frågor från kursombuden.

III. Diskussioner och beslut
16. Terminsrunda
T6 Malmö: Angående den första längre placeringen vill T6orna ge beröm till
programledningen! De anser dock att det är en nackdel att andra placeringar har bantats ner
för att ge rum åt den första placeringen.
T6 Helsingborg: T6 i Helsingborg känner att de har en mer omfattande schemaläggning än
i de andra kursorterna.
T7 Lund: I T7 är tentan också uppbyggd så att man måste klara flera deltentor för att klara
tentan i sin helhet. Numera kan dock studenterna inte skriva om de olika delarna som de
kuggar utan måste istället skriva om hela tentan. Studenterna är missnöjda med att man har
olika delar som man måste bli godkänd på samtidigt som man måste skriva om hela tentan
om man inte blir det. Stefan Lindgren menar att examinatorerna har gett tillräckligt goda
argument för att denna sortens examination ska tillåtas. Principiellt anser han dock att det
borde ändras.
T7 Helsingborg: Schemat för studenterna i Helsingborg är ca 100 timmar mer omfattande
än i de andra kursorterna. Kursledningen vet inte hur de ska göra eller om det ens är ett
problem. Problemet har också blivit värre av att studenterna ska läsa inför case.
Examinatorn lovar att ta upp det med kursledningarna.
T9 Malmö: T9 har en ny kurs som de inte alls tycker har fungerat bra. De anser att kursen
kommer för sent på utbildningen.
T10: Studenterna anser att statistikundervisningen inte är tillräckligt bra och att den inte
heller har blivit bättre. StyrMUR har redan tagit detta med klingruppen och de håller med
om att undervisningen bör förbättras.
T11 Helsingborg: Tentamen i T11 (individ och samhälle) är uppbyggd som högskoleprovet
och studenterna får inte lov att gå på toaletten förutom i pausen mellan tentans två perioder.
Stefan Lindgren lovar att ta upp det med examinatorn eftersom att studenterna inte håller
med om att det är rätt väg att gå. GUN arbetar redan nu med att försöka harmonisera
reglerna för tentorna.
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17. Fyllnadsval SSO
Val till SSO för klin i Helsingborg: Charlotte Algotsson (T7) kandiderar till posten. Mötet
beslutar att välja Charlotte Algotsson till studerande skyddsombud.
Posterna för SSO för preklin i Lund, klin Malmö och klin Helsingborg är vakanta. Eftersom
att det inte finns några kandidater beslutar mötet att vakantsätta posterna.
18. Val av ny styrelse
StyrMURs ledamöter går igenom och förklarar vad de olika posterna i MURs styrelse
innebär.
StorMUR beslutar att välja följande till sina respektive poster.
Vice Ordförande - Alfrida Svennung
Vieriansvarig - Gustav Christensson
OMSiS-ansvarig - Kristoffer Loo
Kontinuitetsansvarig - Joar Åberg
Sekreterare - Ellen Aspelin
PR-ansvarig - Annie Brange
19. Infopanel till kursortsval
Åsa Björck från T5 Malmö kan tänka sig att informera inför T3-valet.
Sofia Wiberg från T7 Helsingborg kan tänka sig att informera inför T5-valet.
20. Möjligheten att ändra kursort
Det har tillsatts en tillfällig arbetsgrupp kring kursortsvalen. Med anledning av detta undrar
StyrMUR hur StorMUR ställer sig till möjligheten att önska kursort samt möjligheten att
kunna rangordna sina önskemål.
Mötet anser att studenterna ska få behålla sin möjlighet att välja kursort samt att
rangordna sina val.
21. Övrigt
I.

GUN: Frågan om psykisk ohälsa har tagits upp hos GUN. De funderar på att införa en
utbildning i ”first aid” mot psykisk ohälsa för alla medicinska fakultetens studenter. Det
finns också ett förslag om att MedFak ska anställa en egen kurator. Kursombuden är
positiva till detta men vill också trycka på att fakulteten även ska arbeta preventivt
inom hur de olika utbildningarna utformas!
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22. Utvärdering av mötet
Kursombuden utvärderar mötet. Konstruktiva förslag skulle vara att våga dra sträck i
debatten tidigare samt att kanske ha en slags valberedning till styrelsevalet. Det är även
viktigt att StorMUR inte tar upp terminsspecifika frågor!

23. Mötesordförande förklarar mötet avslutat 21:10

—————————————————
Ordförande Matilda Johnsson Sjöström

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

—————————————————
Justeringsperson Hanna B. Bokliden

—————————————————
Justeringsperson Kevin Korsbakke
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Bilaga 1
Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning
• Rättighetslistan: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldighetersom-student
• Ärenderapportering: http://mfskane.se/vara-program/studenthalsa/
• Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling: https://www.med.lu.se/intramed/min_anstaellning/
vaerdegrund_likabehandling_och_trakasserier
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