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Kursombud:

- T1 Markos Azar, Martin Macek
-T2 Marcella Safi, Tristan Gellert
-T3 Carl Andreasson, Harald Talts
-T4 Lund - Kristina Bergsten, Tobias Norrlin.
Malmö - Oskar Bergenman
-T5 Lund - Henrik Davidsson, David Loum Skantz.
Malmö - Madina Refoi, Elsa Nermark
-T6 Lund - Lina Rosvall, Samuel Johansson.
Helsingborg - Adam Gunnesson
-T7 Lund - Märta Jönsson, Morsal Zare.
Malmö - Oskar Pettersson
-T8 Lund - Erik Gebre-Medhim, Hanna Djerf.
Helsingborg - Klara Seck
-T9 Lund - Amelie Sjöberg, Michaela Runnäs.
Malmö - Tia-Marie Sundberg
Helsingborg - Charlotte Algottson, Allan Clarelin, Jonathan Haddad, Moa
Strandberg
-T10 Martin Skepper, Cecilia Lundin
-T11 Johan Nilsson, Emma Svensson

I. Mötesformalia
1. Mötesordförande Antonio Fernandez förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Närvarolista upprättades enligt ovan.
3. Till justeringsperson valdes Kristian Bergsten och Tristan Gellert.
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4. Föregående mötesprotokoll från StyrMUR 2 finns uppe på hemsidan.
5. Dagordningen fastslogs utan tillägg.
6. Meddelanden
1. Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning vid trakasserier
(se bilaga).
2. Sexårigt läkarprogram – regeringen har hittat sitt förslag på hur det sexåriga
läkarprogrammet ska se ut. I Lund behöver främst termin 11 och 12 jsuteras.
3. Basalt professionellt förhållningssätt – krävas att man blir godkänd på detta för
att man ska få påbörja nästa termin från och med denna temrin.
4. Studentbarometern – Lunds universitet har sammanställt studentbarometern som
är en enkätundersökning.
5. FUM-val, styrelseval och val-FUM – val pågår just nu.

II. Rapporter
7. PNL
PNL har nyligen klubbat nya kursplanerna för termin 3. Där sker inga större förändringar.
Man har även klubbat igenom om riktlinjer för kompletterande av VIL.

8. OMSIS
OMSiS ansvarig presenterar diskussionen om ”vägra bli undersökt” ifrån OMSiS-mötet i
Stockholm samt posten som OMSiS-ansvarig.
9. GUN
Arbetet med Forum Medicum fortskrider och är i det närmaste färdigt. Har även arbetet
med att de nya studentkullarna är större.

10. Kursplansberedningen
Stora förändringar på termin 4 som kommer bli ren patologitermin samt termin 5 som
kommer bestå av mikrobiologi.
11. Orzone
Presentation av formatet för digitala tentor.
Presentation av app för digital närvaro och signeringslistor för klin.

III. Diskussioner och beslut
12. Nya termin 4 och 5
Ordförande presenterar det generella upplägget för de nya kursplanerna och de ”sex
spåren” med dess progression och kontinuitet genom programmet.

1. Kursortsvalet försvinner. Förslaget är att hälften av PBL-grupperna är i Malmö första
halvan av terminen och vid byte av grupp sker byte av kursort.
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Förslag från kursombud att ha fasta PBLgrupper och helklassföreläsningar. Pga ojämn
undervisning i Lund och Malmö önskas så mycket som möjligt i helklass, där man helst ser att
föreläsningarna är där kompetensen finns. Det framkommer argument om att de som behöver
vara på en viss ort av särskilda anledningar kommer detta orsaka onödiga komplikationer för.
2. Incidens och prevalens av sjukdomar. I de nya kursplansförslagen närmar sig utbildningen
den ”nya läkarutbildningen” med fokus på prevalens/incidens - ”det vanliga och farliga”
Kursombud tycker det låter bra. Det efterfrågas föreläsning kring statistika begrepp för
förtydligande samt uppkommer det frågor kring läkarens yrkesroll, hens detaljkunskaper och
helhetstänk.
3. I nya T5 är förslaget att slå ihop mikrobiologi med förberedelser för klin. till en 15HP-kurs
med en examination. Detta är en administrativ åtgärd.
Det uppkommer önskemål om separata examinationer av delkurserna.
4. Föreslag för progression av kunskap inom EKG, luftvägsfysiologi, diabetes då dessa
moment har överlapp över terminerna.
Det framkommer önskemål om att lägga till blodtryck till dessa ämnen. Flera kursombud anser
inte att det är för mycket överlapp då det behövs mycket undervisning om ex. EKG.
13. Val och fyllnadsval av SSO
Mikaela Runnäs kandiderar till SSO för klin. Lund.
StorMUR beslutar att välja Mikaela till posten.

Henrik Davidsson kandiderar till SSO för klin. Malmö.
StorMUR beslutar att välja Henrik till posten.
StorMUR beslutar att vakantsätta posten SSO för pre-klin. Malmö.
14. Terminsrunda
T11 - inga inkomna kommentarer

T10 - inga inkomna kommentarer
T9 Lund - Har dåligt med TimeEdit-schema på vissa avdelningar, specifikt pediatriken. I
övrigt mycket bra termin med nöjda studenter.
Helsingborg - uteblivna föreläsare, annars mycket nöjda.
Malmö - överlag mycket nöjda. De studenter på psyk. placering i Kristianstad är fundersamma
på om de har fått med sig samma saker som på andra orter.
T8 Lund - Studenterna märker av att arbetsbördan är minskad.
Helsingborg - har pågående diskussion med kirurgen om ev. fler moment som kan slopas. Tar
ev. med sig denna diskussion till nästa StorMUR.
T7 Malmö - infektionsblocket har inget att rapportera. Sena schemaändringar på neura-ÖNH,
särskilt på öga. Svårt att få plats och göra sig hörda på terminsråd.
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Lund - är mycket nöjda i allmänhet, men har svårt att få komma till tals på terminsråden.
T6 Lund - generellt nöjda. Vissa Vil-orter är sämre förberedda än andra på studenter. Anser att
en viss orättvisa föreligger mot de studenter som har varit på placeringar som ej ingår i
terminen, ex. stroke-enhet jämfört med hjärtavdelning. Föreläsningsveckan är för tung,
önskemål om att återinföra fredagsföreläsningar igen.
Helsingborg - den nya kursledningen funkar relativt bra med tanke på att den är helt ny inför
denna terminen.
T5 Lund - PU och patobiologi 2 är svårt schemamässigt att få ihop. Vissa har varit
schemalagda efter sin obduktion. Vårdcentralsplaceringen bryter upp den veckan för mycket.
Malmö - Liknande schemaproblem som Lund med PU. Vissa studenter önskar att obduktionen
ska tas bort. Är generellt nöjda med likarättsdagen. Föreslår att GI-veckorna kan tas som ett
PBL-fall.
T4 Malmö - Är upprörda över inställda föreläsningar, föreläsningar i fel vecka, att Lund har
fler föreläsningar, att kursledningen inte riktigt lyssnar, att information inför seminarium inte
kommer ut och att föreläsningshandouts inte har lagts ut, ”eftersom föregående termin inte gick
på föreläsningar.
Lund - Nöjdare än Malmö. Lite förvirring och osäkerhet kring vilka kunskapsmål som gället i
och med skillnader mellan PBL-grupper och kursorter. Tycker inte att det är okej att vara
schemalagd med obligatoriska moment efter obduktion.
T3- Önskar mer schemalagd tid till sina föreläsningar. Önskar att komma lite ifrån
könsuppdelade kroppsövningar. Har PBL samma dag som anatomiförhöret.
T2- Den stora förändringen har varit avskaffandet av morfologiförhöret med E-duggor.
Upplever inte ersättningen som bra, idén i sig är någonting bra men utförandet hade kunnat
vara bättre. Studenter lägger fortsatt fokus på anatomin och sitter med modeller, men tycker att
det är för tidigt att utvärdera.
T1- Upplever dålig information över datum för obligatoriska moment. Får höra mycket om
”skyldigheter inom läkaryrket” men får ingen information om vilket stöd det finns i svåra
situationer.
15. Kroppsundersökningar
-Styrelsen efterfrågar input på hur formuleringarna kan skrivas om och förbättras.
Det framkommer åsikter om att det är viktigt att kunna undersöka alla kön och att om för
många säger nej till att bli udnersökta så kommer till slut mågna övningar inte bli
genomförbara.

Man tycker också att det måste införas någon form av undantagsmöjlighet, viss
integritetskränkning med bilddiagnostik inför grupp av studenter. Vissa studenter kan ha
självskadeärr, spår av misshandel etc som måste kunna undansparas att ”visa upp” inför
kursare. Flera ställer sig överlag positiva till förslaget, men det måste finnas någon rimlighet i
hur övningarna genomförs, någon medelväg för student som inte vill göra allt.
Man ser också det farliga i att studenten skulle fråntas rätten till sin kropp. Om en diskussion
om vad som är integritetskränkande undersökningar skulle föras kan beslut efter detta tas om
extra undantag kan tas inför dessa. Föreslår att dela upp övningar till ”de som kan tänkas att få
sina lungor undersökta” och ”de som kan tänka sig få sitt hjärta undersökt”.
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16. Flytten av KUA
-Kommer en flytt till början eller slutet av T10 förstöra för mycket för möjligheten att göra sitt
examensarbete internationellt? Andra problem?

Man anser T8 vara för sent för KUA, teamarbete har många studenter upplevt på avdelning
redan alt. på sommarjobb som undersköterska. Även obalans i kunskapsnivån mellan en
läkarstudent på termin 8 och de andra yrkeskategorierna.
Som student T6 saknas den mognaden som krävs för att de andra studentkategorierna ska dra
nytta av att läkarkandidaten är där.
Om man skulle lägga KUA på T10 och samtidigt göra statistikundervisningen obligatoriskt
skulle kraftigt försämra möjligheterna för internationalisering.
Det har studentdrivts flytt av KUA för avlastning av T8 under flera år. När passar flytten?
Syftet är interproffesionelt lärande? Diskussionerna har varit att flytta KUA till högre termin
för att studenten ska närma sig rollen som underläkare.
Om KUA flyttas till T9 bör innehållet anpassas. Annars mycket lämpligt. Sammantaget
föredras en flytt av KUA till T9.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på mötet.
14. Utvärdering av mötet
15. Ordförande förklarar mötet avslutat 21:00

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

——————————————————
Sekreterare Kristoffer Loo

—————————————————
Justeringsperson Kristian Bergsten
—————————————————
Justeringsperson Tristan Gellert
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