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Mötessekreterare
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Justerare
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Kristoffer Loo

Närvarande: Ellen Aspelin, Antonio Fernandez, Alfrida Svennung, Kristoffer Loo, Joar
Åberg, Annie Brange och Gustaf Christensson

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 StorMUR 1 och StyrMUR 2 finns uppe på hemsidan.
5. Dagordningen fastslogs utan tillägg.
6. Meddelanden
a.   Carl Andreasson blev vald till studentrepresentant i preklingruppen
b.   Rasmus Ingvarsson sitter nu i HMS-kommittén på CRC
c.   MF har utlyst vakanta poster

II. Rapporter
7.   Internationella kommittén
Enligt rapport från internationella komittén så ska de ta fram ett nytt dokument för
internationalisering av läkarprogrammet. Man diskuterar samarbetsavtal för olika
partneruniversitet och man vill göra samarbete med KirU, till exempel ska man hålla en
gästföreläsning där Rebellkirurgi kommer tillsammans.
Komittén vill ha hjälp från MUR med att ta fram studenters åsikter inför nya
internationaliseringsplanen.
Sida	
  1

	
  

Man har även diskuterat hur möjligheterna med utomlandsprojekt när kursplanen för nya T5
kommer, det ser ut att bli svårt.
8.   USU
På mötet diskuterades hur man ska locka studenter till att bli studentrepresentanter.
Det vore bra om studentrepresentanter ställde sig framför klasser och berättar kring arbetet
och att det behövs fler till olika poster.
Ett förslag som solagering för att man går på USU-möten skulle kunna vara en tacksittning.
Olika förslag diskuterades.
För att det lättare ska vara att få kontakt med alla aktiva inom MF och alla
studentrepresentanter diskuterades det om Workplace skulle vara bra.
9.   OMSiS
13-14 oktober träffades OMSiS i Uppsala representerat av Omsis-ansvarig Kristoffer och
ordförande Antonio.
Kristoffer redogör vad som togs upp av de olika orterna och vad som sades på mötet.
10.  NatGu
Man pratade framförallt om det 6-åriga läkarprogrammet och de olika fakulteternas
remissvar på sommarens promemoria. Det diskuterades även om att CSN behöver utökas
och att hälso- och sjukvårdslagen bör ändras, så vårdgivarna blir tvingade att hjälpa till mer
i utbildningen.
Man föreslog även att det ska finnas en nationell frågebank inför skapande av tentamen,
eftersom alla orter snart kommer ha MCQ frågor.
Det har även uppkommit problem med examensarbeten som använder datainsamling från
journaler och det diskuterades om regler för examensarbeten.
11.  Huvudskyddsombudet
First Aid for Menthal Health (liknande HLR utbildningen) ska börja v. 10 2019 för T2
studenter. Den kommer vara 2*6h. 25 studenter/grupp.
Man ska minska arbetsbördan i vissa kurser och listan över vad man ska kunna varje termin
ska förtydligas.
Det kommer komma fler kursmål i nya kursplanen för T1 och T2 om likabehandling.
Från och med vt 2020 kommer T4 och T5 bli ortsgemensamma.
Debriefing-det kommer komma mer inslag av humanistisk mediora efter obduktionen i T4
och T6.
Man jobbar på att förbättra T8.
12.  PNL
Man har klubbat igenom internationliseringsriktlinjer.
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Basalt professionellt förhållningssätt: Efter feedback från studenter på senaste StorMUR
har man tagit i åtanke och uppskattat input om att även studenterna ska få skriva i en
blankett och man kommer även dela upp dokumentet i två delar, där halva fylls i av
examinatorn och halva av läraren. Detta är dock ej igenomklubbat än.
Vid ej omedelbar avstängning bör läraren kontakta MFs ordförande och rådfråga innan
beslut tas.
Orzone-gruppen är väldigt angelägna om att få studentrepresentanter.
Examinationskomittén kollar igenom relevans av tentafrågor.

III. Diskussioner och beslut
13.  Uppföljning av StorMUR1 och inkomna ärenden
T11 – Problem: Omtentan ligger när studenter är utomlands.
Lösningen har blivit att tentan hamnat under mellandagarna vilket studenterna ej tyckte
var optimalt. Ordförande har mejlat kursledningen som meddelat att enda lösningen är
att ha den under mellandagarna.
En långsiktig lösning kan vara att byta plats på kurserna under T11. Styrelsen beslutar
att återkoppla till T11orna efter nyår för att höra hur det fungerade med tenta och
utbyten.
T4-Man har ändrat så att examinationen ej har flera godkändgränser längre.
T3-Svar angående dåliga anatomifilmer. Det har förts vidare till Katrin Mani, hon har
lagt ut en rättelse. Styrelsen ska återkoppla till T3or och fråga om rättelsen är tillräcklig
utan att göra om anatomifilmerna. Föreläsningarna ska ses över.
T6 Hbg- Ordförande ska återkoppla till Linnea angående hur förbättringarna har gått
efter mejlkontakt med Christer m.fl.
T8- Ordförande ska återkoppla hur det har gått.
14.  OMSIS
a.   Stadgar
OMSiS-ledamot Kristoffer går igenom de reviderade stadgarna för OMSiS. OMSiSstadgarna kommer att skickas ut till kursrepresentanter och studentrepresentanter via
mejl för intag av relevanta synpunkter. Styrelsen kommer ta ett beslut kring stadgarna
innan 1 december med beaktning av de inkomna åsikterna. Det är viktigt att detta är
ordentligt förankrat bland Lunds studenter.
b.   Beslut om vilka som ska åka med Kristoffer till Umeå 1-2 december.
Ellen bestäms följa med.
15.  Professionellt förhållningssätt (hantering av brister)
Se punkt 12.
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16.  Internationalisering
Det ska göras en ny plan för internationalisering under utbildningen, man vill ta in fler
utländska föreläsare och ta emot fler utbytesstudenter.
Man diskuterar över möjligheterna att göra vissa kurser under preklin på engelska.
Vad ska studentrepresentanterna i internationella komittén ta med sig och driva för frågor?
Ordförande återkommer till styrelsen för att sedan komma på en plan på hur styrelsen ska
kunna ta in studenters åsikter innan nästa StorMUR.
EU har bestämt att minst 1/3 av alla studenter ska ha något form av utbyte.
17.  Orzone
Styrelsen beslutar att välja:
Joar  Åberg  som  studentrepresentant  till  arbetsgrupp  för  Orzone-‐  Curriculum  mapping.  
Annie  Brange  som  studentrepresentant  till  arbetsgrupp  för  Orzone-‐MCQ.  
Ellen  Aspelin  som  studentrepresentant  till  arbetsgrupp  för  Orzone-‐Progression.  

18.  Praktiska tekniska färdigheter i KLIN
Listan innehåller endast tekniska undersökningar. Ej status eller samtalsmetodik. Styrelse
beslutar att fråga kursombuden på de kliniska terminerna om detta dokumentet är
tillräckligt heltäckande eller om PU momenten också borde finnas med inför nästa
StorMUR.
19.  PR
Styrelsen har startat en Instagram som medlemmar uppmanas att följa. Där kommer det
uppdateras om MURs arbete.
20. Övriga frågor
Vi har fått datum då information inför kurortsval i T4 och T6 kommer att äga rum.
Info till T3: 1/2-19 15.15 i Fernströmssalen
Info till T5: 8/2 13.00
Val av OMSiS generalsekretare sker i december.
StyrMUR 4 kommer att inträffa 18 november kl.11.
21. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
22. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00
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—————————————————
Ordförande Antonio Fernandez

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

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