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I. Mötesformalia
1. Ordförande Antonio Fernandez förklarade mötet öppnat 12:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Joar Åberg.
4. Föregående mötesprotokoll från StyrMUR 3 finns uppe på hemsidan.
5. Dagordningen fastslogs utan tillägg för punkter.
6. Meddelanden
FUM sköt upp valet av studentrepresentanter, de kommer väljas på StorMUR 22/11.

II. Rapporter
7. Ledningsgruppen för klin
Angående termin 8:
KUA kommer att flyttas först år 2020. Man har sett över vilka uppgifter man vill minska på
och man ska börja med att dra ner på antalet ortopeduppgifter.
Man har fokuserat på att prioritera dygnsvila och mindre ViL på klin.
Från de studentförslag man har fått in så vill studenterna fokusera på att få mer inläsningstid,
mer dygnsvila samt minska antalet ortopeduppgifter.
8. EMD
Inget speciellt har hänt på senaste.
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9. Gruppen för granskning av tentafrågor
Man har diskuterat vilken metod man ska använda sig av för att granskning av tentafrågor.
10. ETP-nämnden
Man har bedömt de ansökande och genomfört det arbete som var tänkt.
11. OMSiS
Styrelsen behöver äska pengar inför årsmötet för OMSiS i Lund ht 2019.

III. Diskussioner och beslut
12. Stöd och debriefing
Två styrelsemedlemmar har jobbat med debriefing. Man har tagit fram en ny modell för hur det
ska fungera. Som tidigare nämnts på mur vill man en person per kursort som har avsatt tid för
att studenter ska kunna komma till hen om något jobbigt har hänt. Den feedback man har fått
från studenterna är att studenterna hellre hade sett att man hade debriefingen i samband med
momenten som anses vara extra jobbiga. Till exempel debriefing i samband med att man ska
skriva dödsattest. Detta kommer tas upp på StorMur för att infromera kursombuden.
13. OMSiS
a. stadgar
Man kommer ta in åsikter från studenterna innan OMSiS möte 1-2 december per mail.
b. frågor
Deadline för att anmäla frågor till OMSiS är 19/11.
Styrelsen beslutar att ändra Lunds frågor som bordlades vid senaste mötet. Styrelsen beslutar
fråga:
-Hur gör andra lärosäten för att följa EUs internationaliseringsplan?
-Hur andra lärosäten lista på kliniska praktiska färdigheter? I Lund vill man revidera listan, hur
gör man på andra lärosäten?
14. Enkät om praktiska/tekniska färdigheter
En enkät skickades ut till alla kliniska terminer angående listan om praktiska/tekniska
färdigheter.
Styrelsen behöver få in fler svar på enkäten för att svaren ska vara statistiskt relevanta.
Styrelsen beslutar att lägga upp enkäten i gruppen Allt som händer på läkarprogrammet för att
senare utvärdera svaren.
15. Internationalisering
Internationaliseringsplanen ska revideras. Punkt tas med till StorMUR.
16. Orzone
Tre av styrelseledamöterna var på infomöte angående Orzone. Orzone handlar om att
informationsflödet ska ändras, det ska bli mer tredimensionellt. Regeringen har beslutat att
universiteten ska kvalitetsgranska sig själva. En del i detta är ett bättre program för att visa
bättre att alla studenter uppfyller alla mål. Mer info angående Orzone kommer på StorMur då
Alexander Tejera kommer att närvara.
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17. Nytt uppdrag om 6årigt läkarprogram
Det har kommit till ett nytt uppdrag. Enligt nya lagen måste vi göra om kursplanerna för alla
terminer vilket har gjorts med de första terminerna. Nu behöver man en studentrepresentant för
termin 12. Detta kommer utannonseras på Facebook och tas upp på StorMUR.
18. Planering av StorMUR 2
a.   Christer Larsson kommer
Kursrepresentanter ska förbereda något bra och något dåligt till varje termin.
b.   Val av SSO
Mötet måste välja om SSO inför nya året.
Styrelsen kommer även ta upp:
Klingruppens förslag om debriefing
Orzone
OMSiS
Praktiska/tekniska färdigheter
Internationaliseringen
19. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
20. Utvärdering av mötet
Styrelsen utvärderar mötet.
21. Ordförande förklarar mötet avslutat 14:30

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

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

—————————————————
Justeringsperson Joar Åberg
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