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Styrelsen: Ellen Aspelin, Antonio Fernandez, Alfrida Svennung, Kristoffer Loo, Joar Åberg,
Annie Brange och Gustav Christensson
Kursombud: T1: Noemi Liebe ; T2: Hannah Högfeldt, Nima Poursasan; T3: Hampus
Lindvall, Ellen Lyckegård Finn , T4: Jenny Lindqvist (Lund), Johanna Sollenberg (Lund),
Camilla Lindegren (Malmö), Natalie Hallén (Malmö); T5: Cristopher Godina (Lund), Isabella
Aflaki (Malmö), Jakob Walde (Malmö); T6: Linnéa Sandström (Helsingborg), Johan
Danielsson (Helsinborg); T7: Lisa Nedstrand (Malmö), Moa Pehrson (Malmö), Simon
Waserbrot (Helsingborg), Klara Seck (Helsingborg), Hanna Djerf (Lund); T8: Anna Elfström
(Helsinborg), Evelina T Salomonsson (Helsingborg)
Klara Stenvall ( Lund), Johan Wittgren (Lund) Einar Smith (Malmö); T9: Felicia Lidström (
Lund), Johan Hesslow (Helsingborg), Tobias Andersson (Helsingborg), Jakob Olinder (Lund),
Isak Heyman (Lund), Emma Karlsson (Helsingborg); T10: Hannah Sjögren (Malmö), Johan
Nilsson (Malmö), Johan Nilsson (Lund)
Adjungerade: Ellinor Elofsson (tillträdande SSO), Matilda J. Sjöström (PNL), Kenny Jäger
(T3), Charlotte Algotsson (SSO), Freja Franzén (examinationskomittén)

I. Mötesformalia
1. Ordförande Antonio Fernandez förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Mötet har en kort presentationsrunda och en närvarolista med adjungeringar
upprättades enligt ovan.
3. Till justeringspersoner valdes Linnea Sandström (T6) och Matilda J. Sjöström (PNL).
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 4 finns uppe på hemsidan samt i MURs
pärm i MFs expedition på BMC.
5. Dagordningen fastslogs med tillägg för punkt:
§10 Rapport om ORZONE.
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§11 Rapport från kursplansberedningen
§17 Diskussion om T8
Terminsrundan flyttades även fram så att punkterna som rör frågor från
examinationskommittén hamnar när Freja Franzén anlänt.
6. Meddelanden
1.   Information om MUR
2.   Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning vid trakasserier (se
bilaga).
3.   Vakanta poster i MF
4.   Redovisning av styrelsebeslut angående remiss om det 6-åriga läkarprogrammet samt
val av Alexander Tejera som kandidat för EPA för Lund.

II. Rapporter
7. PNL
Dokument med riktlinjer för internationalisering har klubbats igenom, vilka finns på hemsidan
och där står det hur det ser ut nu samt framtida visioner.
Man har även klubbat igenom nya kursplanen för T2 och klubbat igenom övergångsregler för
hur det kommer se ut med nya tentorna när till exempel cellbiologin försvinner helt.
Man håller på och gör ett ramverk för hantering av studenter som brister i professionellt
förhållningssätt samt håller man på att ta fram ett dokument för att redogöra praktiska tekniska
moment på klin. Dessa två dokument vill studentrepresentanterna ha input från
StorMUR/Kursombud på.
8. GUN
Det har beslutats att man ska gå vidare i satsningen om att förebygga psykisk ohälsa.
Studentrepresentant för GUN redogör: Man har beslutat göra en satsning med ett concept som
redans finns som heter ”första hjälpen vid psykisk ohälsa”. Detta moment kommer se ut
ungefär som HLR-utbildningen, alltså en praktisk utbildning om ca 12h. Fakulteten kommer
satsa på att anställa en egen kurator som komplement.
På senaste mötet gicks bygget om nya ”forum medicum” igenom. Forum medicum kommer
vara grundutbildningslokaler och detaljplanen finns hos kommunen. Planeringen av detta är
snart klart och konsekvensen av detta bygge är högre hyror, men vilket inte påverkar
läkarutbildningen speciellt mycket.
Man har även diskuterat interprofessionellt lärande. Just nu finns KUA, men som kritiserats
mycket. Man ska nu se över KUA och det ska tillsättas en arbetsgrupp. Det ska också göras en
generell inventering av vilka IPL moment som redan finns och hur man kan bygga ihop dem
mer, vilket ska leda till fler IPL-moment då Lund-Malmö har fått kritik av andra lärandesäten
för att för lite IPL.
9. Examinationskomittén
Studentrepresentant redogör: Examinatiosnkomittén har haft ett fortsatt arbete med
rättighetslistan och man har diskuterat hur man ska göra med tentamengenomgånger.

Sida	
  2

	
  

Man har gått igenom mallen för programbokslut och pratat om vilka som ska kunna få ut
studenters tentaresultat. I T1 har man nu börjat med ersättningsuppgift om man missar PBL,
vilket ska testas och sedan troligen införas på fler terminer.
10. Orzone
Orzone är ett nytt dataprogram som medicinska fakulteten har köpt, vilket ska ersätta moodle
samt ska man även kunna genomföra MCQ-tentor, inlämningar och bedömningar ute på klinik
via detta program.
Det kommer startas tre nya arbetsgrupper som ska jobba med Orzone. Dessa grupper kommer
presenteras mer på StorMUR 2.
Redan nu är det möten varje tisdag med programskaparna som är öppna för alla att gå på.
11. Kursplansberedningen
Studentrepresentant meddelar att det behövs fler studentrepresentanter inför arbetet med
kursplanen för T3.

III. Diskussioner och beslut
12. Terminsöverlämning
Alla kursombud pratar med kursombud i terminen över/under.
13. Fyllnadsval av SSO (Preklin: Lund, Klin: Lund och Malmö)
Val av SSO preklin Lund: Kandidat Ellinor Elofsson ställer upp till val. Mötet väljer henne
enhälligt.
Val av SSO klin: Lund och Malmö. Mötet beslutar att vakantsätta posterna SSO Lund och
SSO Malmö klin då ingen kandidatur inkommit.
14. Basalt professionellt förhållningssätt (Se handlingar)
Ordförande informerar vad dokumentet är till för och går igenom viktiga delar av förslaget.
Samt förtydligar att dokumentet är väldigt preliminärt och att det är rättssäkerhetsaspekten som
ska diskuteras.
Ordförande öppnar upp mötet för åsikter.
Inadjungerad anser inte att förslaget är rättssäkert såsom det är utformat, det lämnar för mycket
plats för fri tolkning.
Ombud från T6 tar upp att detta dokument har diskuterats tidigare och att det redan har
klubbats i PNL för flera år sedan. Kursombud anser att dokumentet är bra och att det är viktigt
för dokumentation. Dokumentet skall endast användas i extremfall ex. om elev kommer
drogpåverkad. Det här dokumentet gör att man kan göra avskiljanden omedelbart istället för att
behöva gå via högskoleförordningen. Samt är det bra att det tas via studiesociala kommittén.
Det är problematiskt att det inte står mer om hur studenten ska informeras om risker och det
bör finnas fler studentrepresentanter med i processen, just nu är det endast examinatorn. Det
gör det mindre rättssäkert.
Ett annat ombud tycker att dokumentet låter bra angående rättssäkerhet, eftersom
dokumentering är viktigt. Man ett förslag är att låta studenten också få fylla i ett dokument.
Flera ombud på mötet instämmer om att ett sådant dokument vore en bra idé.
Ett ombud undrar vad punkten ” risk för sjukvårdens rykte” innebär. Ordförande förklarar att
t.ex. om en student ger ett cancerbesked utan tillåtelse.
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Ett annat ombud poängterar vikten av att det bör fastställas hur man ska göra på kliniker för
vikarierande underläkare/underläkare etc.
15. Terminsrunda
T3 Lund- Mycket klagomål från studenterna om att anatomifilmerna är för dåliga. Det är
mycket fel och otydligheter i dem. Det finns då inget att referera till om man får fel på
tentamen, vilket även kursledningen sagt att man ej kan göra
Föreläsarna hinner ej klart sina föreläsningar på den tid de har. Studenterna blir tillsagda att
läsa på resten av powerpointen själva. Man tycker även att det varit dålig info inför
studieortsvalet. Man säger till studenterna att de får kolla resten själva.
T5 Malmö-Angående T4. Det var dåligt info om den uppdelade tentan. Studentrespresentant
inflikar att det nu är en ny examinator som förmodligen kommer ta bort den delade tentan.
Man tycker också det varit otydlig info kring studieortsval.
T6 Helsingborg- Studenterna tycker att informationen generellt är väldigt dåligt. Man har
mejlat flertalet gånger utan respons. Det är allmän informationsbrist speciellt angående ViL
och för de som ska iväg på längre placeringar. Flertalet studenter har fått veta sina placeringar
väldigt tätt inpå starten av placeringen. Man har ej heller fått akutböcker, vilka många
handledare efterfrågar att man har.
Kursledningen kan ej ändra i TimeEdit och man flyttar obligatoriska moment och stryker saker
i portföljen utan att informera.
Ombuden ger förslaget att man låter bestämma att man har bestämda placeringar kopplade till
respektive kursort.
T7 Helsingborg- Ett återkommande tema är att man gör nedskärningar som påverkar
utbildningskvalitén. Man har tidigare haft Praktikum-övning fyra timmar i Helsingborg och tre
timmar i Malmö och Lund. Den fjärde timmen kommer nu kanske tas bort i Helsingborg vilket
studenterna tycker är synd då den var mycket omtyckt eftersom man då fick extra tid med
handledaren. Man anser att man anpassar utbildningen i Helsingborg till Lund och Malmö och
alltså då till det sämre.
Ett förslag är att man borde dra ner på antalet case under neuro och avvara pengarna på
övningar istället.
T8 Helsingborg- Studenter har reagerat på för hög arbetsbelastning. Kursledningen inledde
terminen med att säga att den här terminen är värre än någon annan och för att klara av det
måste man lägga ner minst 50-60 timmar i veckan. Diskuteras vidare under punkt 16.
T9 Malmö- Föreläsarna säger att de fått neddraget antalet föreläsningstimmar men
föreläsningarna har ej anpassats efter detta. Föreläsningar ser likadana ut som tidigare, de
borde göras om efter den tid de har.
T10- Man anser att man har ändrat i kursplanen men ej anpassat undervisningen efter detta.
Föreläsningarna tar upp saker som ej är med i kursplanen längre. Man borde anpassa
undervisningen efter kursplanen.

16. T8
Studentrepresentant informerar angående T8. Kursledningen är öppna för att ändra T8 för att
minska arbetsbelastningen. De andra terminerna är beredda på att avlasta T8 då man ser att många
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studenter mår dåligt. Nu måste man se över vilka moment som ska flyttas/tas bort. Man vill därför
ha kursombuden hjälp att ta in information om vad som ej fungerar under T8. Kursombuden samlar
in info och sammanställer till studentrepresentant.
Det tas upp om dygnsvila då vi ej går under arbetsmiljölagen. Nu håller man på och reviderar
rättighetslistan och då kommer dygnsvila ingå där som en rättighet för studenter.

17. Kursportföljer Klin
Examinationskomittén vill ha in åsikter kring hur kursportföljerna under klin fungerar.
Ombud säger att i vissa fall behöver man bara närvara för att få signatur och i vissa fall krävs
det mycket mer jobb. Det är olika på olika kursorter, och man lägger olika vikt på
kursportföljerna. T.ex. krävs det signatur varje dag under psyk i Helsingborg men ej på övriga
kursorter.
Ombud tar upp diskussion kring hur aktivt deltagande bedöms. Man efterfrågar av specifika
krav för deltagande på case, kan man ha ”en dålig dag” en hel termin. Det är ej heller hållbart
att man måste ha signatur efter varje case, blir långa köer och handledare samt studenter
tröttnar. Bättre om man kan hämta ut signatur hos studentexpedition och bara fyller i en
närvarolista på undervisningstillfället.
Flera ombud säger att det känns som att det är mer fokus på att få en underskrift än på
inlärning av momenten som ingår.
Det känns heller inte rättssäkert med signaturer eftersom signaturer ej kontrolleras.
18. Förmedling av resultat från kursbokslut
Kursombud anser att kursombuden inte ska behöva gå ifrån sin egen undervisning för att
informera yngrekursare. Det är att flytta arbetsuppgifter från avlönad personal till studenter.
Det är universitets ansvar, vilket övriga stämmar in med. Men det är bra att man vill ha med
studenter för att formulera sammanställningen tillsammans med kursansvariga.
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
20. Utvärdering av mötet
Mötet utvärderar mötet. Det kommer fram önskemål om att dela upp mötet i två delar, en
preklin-del och en klin-del.
21. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00
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—————————————————
Ordförande Antonio Fernandez

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

—————————————————
Justeringsperson Linnea Sandström

—————————————————
Justeringsperson Matilda J. Sjöström
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§6 Meddelanden
6.2 Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning vid trakasserier
Rättighetslistan: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och- skyldigheter-somstudent
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
6.3 Vakanta poster
StyrMUR vill upplysa kursombuden att det finns flera viktiga poster för studentrepresentanter
som är vakanta. Information om dessa finns fastnålat på MURs facebooksida. Påminn era
kurser om att posterna finns och går att söka! Maila gärna mur@mfskane.se för mer
information.
6.4 Redovisning av styrelsebeslut
Eftersom att StorMUR inte kunde tillfrågas fick styrelsen fatta ett flertal beslut på egen hand.
Dessa handlade om brådskande ärenden kopplade till OMSiS och redovisas på mötet.
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