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I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Antonio Fernandez förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Kristoffer Loo.
4. Föregående mötesprotokoll från StyrMur 6 finns anslaget på hemsidan.
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll. MUR ska utreda om det behövs en viss
inläsningstid på läkarprogrammet (t7 hade en helg från sista föreläsning till tenta).
Följa upp KUA. Vad hände med det?
Fråga de som går i Helsingborg om de fortfarande har fler timmar på klinik schemalagda.
5. Dagordningen fastslogs med följande förändringar:
Lägger till punkt 16 ang. kursplan T3.
6. Meddelanden
Inga inkomna meddelanden.

II. Rapporter
7. AMEE
Antonio och Daniella var på AMEEkonferens i Schweiz angående hur läkarutbildningen är
uppbyggd utomlands. Ordförande redogör för styrelsen om sin upplevelser av mötet. De
träffade andra från OMSIS och MEDKUL.
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8. PNL
Ordförande redogör för sitt med PNL:
Förbättringspotentialspunkter:
-Vissa kurser ska ha föreläsningar på engelska
-Möjlighet till utbyte utomlands-synd om det går förlorat
-Utbyten under preklin utvärderas
-Förenkla utbyte under klin
Internationalisering om nya NOR- riktlinjer:
Kursmålen är spikade, men ej detaljinnehållet, alltså kan vi fortsätta påverka dessa.
Tiia förklarade att de försökt göra kursmålen mer detaljerade. Kursmålen ska bli mer lika
riktlinjerna över vad man ska studera på.
Klinisk medicin 1-4:
Ska lägga till basalt förhållningssätt till VIL.
Kvalitetsgranskningar på läkarprogrammet:
Huvudexaminatorn Stefan Lindgren vill att man ska göra om kursutvärderingarna. Man vill
starta en studentpanel som sitter med och hjälper till att tolka kursutvärderingen. Kursombuden
ska hjälpa till att tolka vad studenterna tycker och sedan redovisa resultaten för efterkommande
termin.
Idé: Kursledningen presenterar resultaten av förra kursutvärderingen. Svårt att få kursombud
att göra mer arbete.
Ta upp i stormur hur kursombuden tänker och hur mycket de kan tänka sig att göra.
9. GUN
Rapport från Linnea och Felix från MF:
SIPU presenterade sitt arbete-de kommer inte få fortsatt bidrag. Ny grupp ska inventera.
Utveckla och förbättra KUA som får mer och mer kritik. Många vill förbättra KUA då det är
viktigt med samarbete mellan vårdyrkena.
Kurs i att ta emot någon med psykisk ohälsa likt HLR-kurs under T2.
Kurator ska anställas på fakulteten.
För många går T6 och T7 och för många har tagit uppehåll. Så från och med vt19 kommer man
försöka maximera antalet man tar in (140 platser). Man utgår från antal som blivit utspärrade
tidigare. Om fler än vanligt blir utspärrade får man platsföreträde men ej platsgaranti. I bästa
fall drabbas ingen.

III. Diskussioner och beslut
10. Genomgång av stadgeinstruktionerna
Styrelsen går igenom stadgarna.
11. Inför OMSiS
Första omsis är 13-14 oktober.
Nästa Omsis är i Umeå under december månad.

Sida	
  2

	
  

Styrelsen ska bestämma 2 frågor som man ska diskutera på mötet, alla orter gör detta. Vilka
frågor diskuteras på Styrmur 2.
Remisssvar från omsis ang. remiss 6-årigt läkarprogram:
Vida ommejlat. Det senaste är att motsvarande MUR i stockholm har tagit på sig att skriva
ihop ett remissvar som vi andra ska ge feedback på. Remissvaret från stockholm ska vara
färdigt 23e september. Remissvaret ska skickas in senast 4e oktober till regeringen.
Styrelsen diskuterar att det är tajt om tid för att ge feedback och det krävs mycket påläsning för
att kunna ge bra feedback. Vi kommer ej hinna gå igenom remissvaret med stormur och vi vill
ej gå över stadgarna. Ordförande ska fråga MF om hur vi ska göra.
Omsis vill ha terminer där alla läkarprogram kommit lika långt, så kan man införa liknande
nationella prov för att jämföra lärarsätena.
Styrelsen beslutar om att fråga de andra lärosätena om hur de förankrar remissvaret bland
studenterna. Preliminärt säger styrelsen att det blir svårt för lund att ställa sig bakom beslutet
då vi ej har tillräckligt med tid att hinna gå igenom lagförslag samt remissvar.
12. Remiss 6-årigt läkarprogram (LU)
Ellen går igenom vad som sades under möte med LU. Styrelsen ställer sig bakom remissvaret
och ordförande tar vidare om ytterliggare tillägg till PNL
Styrelsen diskuterar kring övergångsregler och CSN. CSN-frågan tas vidare till MF för att
gemensamt kunna föra fram det till fakulteten.
13.Val av kandidat för studentrepresentanter till EPA
Styrelsen läser igenom de två kandidaturerna och diskuterar. Vi kommer fram till att det är
viktigt att kandidaten kan närvara på alla möten vilket endast en av dem kan. Därför väljer
styrelsen att i första hand nominera Alexander Tejera att bli vårt val av kandidat till
studentrepresentant till EPA och om vi får välja fram två kandidater, vilket kollas upp av
Kristoffer, så väljs båda kandidaterna.
14. Kursplanen T2
Styrelsen diskuterar kring hur upplägget på nya morfologiförhöret för T2 ska gå till.
Ordförande ska ta reda på information kring examinationen för att vi sedan ska kunna diskutera
det ytterliggare. Styrelsen diskuterar ifall man kan göra examinationen mer lik den man har i
T3.
Antonio skriver till Fredrik Bengtsson och frågar vad han vill ha för sorts feedback till
kursutvärderingen.
15. Kursplan T3
Styrelsen gav stödkommentarer kring Kursplanen för T3 i våras. Vi ger feedback kring detta
vid nästa möte.
En till studentrepresentant behövs för fortsatt arbete. Styrelsen bestämmer att utlysa posten.
Styrelsen frågar Tiia om vilka frågor som är aktuella och om vi kan fråga T3 eller stormur i
frågor som behövs mer input i.
16. Professionellt förhållningssätt i ViL
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Nytt kursmål ska införas i kliniska terminerna. Man måste då bli godkänd i professionellt
förhållningssätt (vilket håller på och definieras). Det har funnits brister i basalt förhållningssätt
bland studenter tidigare.
Ämnesansvarig ska dokumentera allvarliga brister och vad som är en brist håller på och
diskuteras. MUR ska se till att detta blir rättssäkert. Ordförande skickar dokument till resten av
styrelsen för input för att senare diskuteras.
17. PR-strategi
PR-ansvarig berättar vad för strategi hon tänkt. Mål: Studenterna ska veta att MUR finns.
-Lägga upp bilder på FB från möten.
-Kontinuerligt flöde på FB.
Diskussion kring frackmedaljer och ny logga.
18.Vakanta poster
Många poster är vakanta som är viktiga t.ex. ledningsgrupper från klin och preklin samt
administratörsnätverket. Alla fum-valda. Samt andra som t.ex. SSO vilket är viktigt att det
tillsätts snarast.
Styrelsen diskuterar hur vi ska informera kring studentrepresentantposterna. Artikel i sonden
och utlysa posterna på MURs FB-sida och via MFs Fb-sida.
19. Planering av styrelseåret
Studiesociala eftermiddagen 13/9
USU 25/9
Styrmur 2 1/10
Stormur 1 9/10
Styrmur 3 30/10
Styrmur 4 – diskuteras senare
Stormur 2 5/12
20. Planering av StorMUR1
Planeras på styrmur 2.
21. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
22. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
23. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:30

Sida	
  4

	
  

—————————————————
Ordförande Antonio Fernandez

——————————————————
Sekreterare Ellen Aspelin

—————————————————
Justeringsperson Kristoffer Loo
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