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Kursombud: Amelie Sjöberg (T9), Moa Strandberg (T9), Simon Waserbrof (T8), Caroline
Hellsten (T8) Hanna Djerf (T8) Matilda Johnsson Sjöström (T8) Johan Danielsson (T7)
Charlotte Niemeyer (T7) Morsal Zare (T7) Clara Stengard-Olsson (T6) Adam Gummesson
(T6) Tobias Kvarnmark (T6) Cecilia Lundin (T10) Morom Skeppar (T10) David Loum
skantz (T5) Kristina Bergsten (T4) Tristan Gellert (T2) Martin Macek (T1)
Studentrepresentanter:)
Adjungerade: Peter Svensson (programdirektör), Christer Larsson (programnämndens
ordförande)

I. Mötesformalia
1. Ordförande i MUR tillika mötesordförande Antonio förklarade mötet öppnat 18:00.
2. Mötet har en kort presentationsrunda och en närvarolista med adjungeringar
upprättas enligt ovan.
3. Till justeringspersoner valdes Matilda Johnsson Sjöström och Amelie Sjöberg.
4. Föregående mötesprotokoll från StorMUR 3 finns på MFs hemsida och snart även i
pärmen.
5. Dagordningen fastslogs utan ändringar.
6. Meddelanden
Meddelanden läses upp av ordförande Antonio Fernandez enligt ordning nedan.
1. Rättighetslistan, ärenderapportering och handläggningsordning vid trakasserier
(se bilaga).
- Länkar till dessa finns nu som länkar i dagordningen inför varje storMUR.
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2. Nytt maxantal för OSCE
Nytt maxantal är 5 tillfällen/OSCE. Detta för att studenter tidigare använt
examinationerna som övningstillfälle.
3. Utlysning av Cor-Märkningen <3
Studentrepresentanterna uppmanas att maila in nominering till
cormärkningen.
4. Val av studentrepresentanter (inkl. moodle)
Det går fortfarande att maila in nominering för studentrepresentantposter.
Information om posterna finns i handlingarna. Skicka kandidatur till ordförande
för MF senast 12:e maj.

2. Rapporter 18:30 (se bilagor)
2. PNL
Förtydling av kursmål för basalt professionellt förhållningssätt. Mest redaktionella
ändringar. Även kursplanerna för T11 har ändrats så att man ska kunna ta examen och
slippa vänta till nästa ordinarie skrivning.
3. OMSIS/EPA
Nya nationella mål för kliniska färdigheter. Lärarna anger på en skala hur de tror att eleven
klarar av ett visst moment. Genomgång av detta kommer ske till hösten.
4. Internationella Kommittén
Revidera planen för internationalisering. Universitetets plan för detta har blivit något
fördröjd, vilket gör att kommitténs plan också blivit det. Global hälsa ska få en mer
framträdande roll på läkarprogrammet. Förslag för hur detta ska gå till kan diskuteras på
MUR.
5. Kursbokslut
Resultaten av kursutvärderingarna gås igenom. Mer konkreta kursmål för tydlighet. Finns
även plan på att införa en 2 veckor lång statistikkurs på T10. Ett problem är att studenterna
inte i tillräcklig utsträckning får träna på praktiska moment som examineras. Detta trots att
man sedan tidigare infört extra övningstillfällen på Practicum. TimeEdit funkar fortfarande
inte på alla terminer, bland annat på T7 är det vissa problem. T8 upplevs fortfarande som
tung för studenterna, men det ser något ljusare ut nu. De nya kursboksluten tas fram
tillsammans med studentrepresentanterna numera. Detta är en del i den nya
kvalitetssäkringen.

3. Diskussioner och beslut 18:50
6. KUA
MUR skrev ett meddelande angående flytten av KUA till T9 eller i andra hand T7. I
meddelandet ingick även synpunkter på svagheter med KUA. Programnämnden svarade att
det var i princip omöjligt att förlägga KUA på T7 utan att försämra kvalitén på terminen
avsevärt. Detsamma gällde för T9. Alternativen som nu kvarstår är återigen T8 eller T10.
Förslag från programnämnden:
De studenter på T10 som gör sitt examensarbete utomlands får åka tidigare och sen ha KUA
i slutet. Detta kommer det avses 15 platser till. Statistikkursen kommer då få göras på
distans. BOF ska delas upp så att man som student får 3hp på T9 och 4,5hp på T11. Idag är
antalet studenter som skulle röras av detta färre än 10, vilket skulle innebära att det räcker
med 15 platser. Är man iväg kortare tid än hela perioden får man komma överens med
kursledningen om när det skulle passa att ha KUA under terminen.
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Invändning från T10 är dels utbytet utomlands, samt att poängen med KUA är att vara
underläkare och att det bör göras senast under T9 då man får börja jobba som underläkare.
Kommentar till detta från programnämnden är att underläkartjänsten efter T9 kommer tas
bort på sikt. Att lägga KUA senare under programmet medför att man kan höja nivån på
läkarstudenterna. Att flytta ner KUA i terminerna skulle ge orättvisa mot andra
studentgrupper, samt att man som läkarstudent inte är redo att agera underläkare.
Det frågas kring hur administrationen av pusslet som det kommer bli att få ihop KUAplaceringarna för studenterna i tid ska gå till då det på andra placeringar inte funkar redan
som det är. Svaret blir att man får försöka öka administrationen för att få ihop det och att de
från programnämndens sida är medvetna om att det kan bli lite kämpigt i början. Det
kommer bygga på samarbete med internationella avdelningen och att man som student
anmäler vilken typ av projekt man har, så att det går att få ihop. Detta kan dock göra det
svårt för studenterna att planera sitt arbete, då det blir mycket att ta hänsyn till som man inte
själv kan styra över.
Det frågas om flytten av KUA till annan termin är temporär eller kommer göras om
ytterligare när det nya läkarprogrammet sjösätts. Det svaras att flytten i alla fall inte kommer
flyttas tillbaka till T8, men att T11 eller T12 kan komma på fråga på sikt. Man menar dock
att möjligheterna för internationellt utbyte kommer gynnas oavsett. Studenterna vill gärna
att man ser till att det blir en så bra lösning som möjligt på KUA och inte att man bara flyttar
KUA i ett hastverk för att avlasta T8. I övergången av flytten kan det dock bli en lite
temporär lösning som måste ta hänsyn till att det alltid kommer vara läkarstudenter på KUA
för att inte lämna de andra studentgrupperna i sticket. Programledningen bedyrar att de
försökt på alla möjliga sätt att lösa detta på bästa sätt. Målet är att hösten -21 kommer flytten
vara klar.
Kommentarer från kursombud närvarande på storMUR:
Dumt att inte acceptera en flytt av KUA bara för att man inte kan få flytten exakt dit man
vill då det är bättre än att ha kvar det på T8 och något som studenter kämpat för i flera år.
Studenter från terminer över T8 håller med om at KUA behöver flyttas, då det var en jobbig
termin. Annan poäng är att KUA i sig behöver ändras för att det ska fungera och det är en
viktig aspekt som inte ska glömmas bort.
Mer information hade behövt nå ut till klasserna då flera studentrepresentanter ändrat sin
åsikt kring flytten av KUA efter att ha lyssnat på programledningens motivering. Detta har
dock skickats med handlingarna och borde ha nåt fram till studenterna den vägen.
Frågan är om de 15 platser som avses för KUA i slutet kommer räcka om man satsar på
internationalisering. Å andra sidan kommer fler internationella möjligheter fås på andra
terminer med det nya programmet.
Viktigt är att man sen i praktiken verkligen efterföljer det som man lovat angående flytten
av KUA.
StorMUR ställer sig sammantaget positiva till flytten av KUA från T8 till T10.
7. Terminsrunda med Peter och Christer
T11: ingen närvarande
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T10: Kursombuden har inte fått in så mycket åsikter från klassen. Det som vore bra är
synkroniserad statistikundervisning, vilket tidigare tagits upp och som borde gå att lösa på
terminsledningsnivå. Studenterna upplever att ledningen är bra.
T9: I Lund är alla generellt positiva och nöjda. Farmakologiundervisningen är något oklart,
men det borde lösas på terminsnivå. I Helsingborg är föreläsningarna av varierande kvalitet,
vilket minskar intresset för dem. Annars är alla nöjda. Svaret på farmakologin är att det
håller på att startas upp en strimma farmakologi som går genom hela programmet och gör
att det kan verka lite rörigt.
T8: Helsingborg: ortopeden och urologen får mycket beröm! Problem är morgonmöte på
kirurgen. Halvbra gehör av kursledningen. Inadekvat innehåll på mötena och svårt logistiskt
för studenterna. Case på T8 för ortopedi fungerar inte så bra, det vore bra att ändra lite på
strukturen där för att få bättre flyt. Lund: generellt känns belastningen bättre än förväntat.
Studenterna är fortfarande trötta, men inte så som man fasat. Handledarna är positiva och
välkomnande. KUA fungerar något sämre då det är lite brist på handledare. Det vore bra att
se över strukturen då man hamnar mellan rollen som underläkare och sköterska.
Programledningen svarar att de haft möte angående detta och att det ska ses över. Vidare
säkerställer inte caseledaren att alla är närvarande som ska vid case. Detta ska upplysas till
både PBL- och casehandledare ytterligare. Malmö: instämmer med Lund och Helsingborg.
Håller även med om kritiken till KUA om att uppgifterna som student där är oklara.
Arbetsbördan är psykiskt jobbig med långa dagar, ny-på-jobbet-känsla varje dag och svårt
att hinna med inläsning.
T7: Helsingborg: Nöjda med handledare som är måna om studenterna. Kursledningen
fungerar även bra. Problem är digital tenta där information inte riktigt nått fram till
studenterna om konceptet. Nu har dock övningsexemplar gått ut, vilket har förbättrat
situationen. Mer praktisk övning önskas. DOPS känns för studenterna något oklart.
Skillnaden mellan mottagning och DOPS är svår att förstå. Något godtyckligt vad som anses
GK och inte. I Lund är det stor skillnad från placering till placering angående DOPS och
information. I Malmö är man nöjd med strukturen jämfört med T6. Handledarna har mer
koll. Neurologi funkar mycket bra! På ögon har det varit problem med schemaändring och
utebliven info angående detta. Attitydproblem hos ÖNH-läkare. De uttrycker sig nedlåtande
mot enskilda studenter och grupper.
T6: I Lund är folk nöjda. Moduler i vetenskapligt förhållningssätt är svårförståeliga. Svårt
att förstå syftet. Intro/riktlinje vid brand eller hot på sjukhuset önskas från studenter. Case
som uteblivit p.g.a dubbelbokning. I Helsingborg upplever man att det som tidigare varit
problem är bättre nu. Kursledningen har funkat bra. Endokrin funkar dåligt eftersom det inte
finns några läkare… Föreläsningsveckan är inte så bra ur ett pedagogiskt perspektiv. På
akutveckan är problemet att de inte vill ta emot studenterna i den utsträckning som är tänkt.
Malmö har inte så mycket mer att säga. Studenterna är nöjda. Även därifrån kommenteras
föreläsningsveckan. Kvällsveckan på akuten är bra, men de första studenterna som kommer
blir lite inslängda mitt i skiftbytet. ViL vill programledningen förlänga och studenterna
förkorta. Studenterna föreslår i så fall fler kursmål under ViL att beta av.
T5: Lund säger att de flesta tycker att det är kul, men tungt. Patologi 2-tentan upplevs inte
spegla de kursmål som tagits upp av kursledningen under kursen. Kursombuden har skrivit
ihop ett brev till kursledningen angående tentamen. Klinisk kemi-case har varit väldigt bra.
Statistikkursens föreläsningar har också varit väldigt bra. I Malmö tycker man att mycket av
kursmålen ligger utanför PBL och att tutorerna och kursledningen inte tog upp detta. Detta
har gjort det svårt att veta som student var man ska lära sig. Angående VC är det stor
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skillnad beroende på vilken vecka man får. Föreläsningarna har över lag varit på för svår
nivå. Man efterlyser en bra ersättare till Martin Johansson. Detta tas på stort allvar.
T4: Malmö skickar med ett mejl med sina åsikter. Olika work shops och seminarier har
funkat mycket bra. Kursledningen och vissa administrativa problem finns. Tutorerna funkar
inte så bra i vissa fall. Vissa är oengagerade och icke pålästa. Föreläsarna har ”dålig
omvärldskunskap” och slänger sig med fakta som inte riktigt stämmer, med mycket
generaliseringar om omvärlden. Lund: studenterna är nöjda. Många bra föreläsningar. Vore
bra om man kunde få möjlighet att utvärdera föreläsningar/föreläsaren i samband med
föreläsningstillfället. Labbar och seminarier funkar också bra. Schemaläggning av
obligatoriska moment efter obduktion önskas tas bort, då det kan vara väldigt påfrestande
för studenterna. Patologin funkar bättre är mikrobiologin. Tydligt med vad man ska läsa på
varje vecka.
T2: Generellt är studenterna nöjda. Kursombud påpekar att nya kursplanen är bättre än
förra. Tydligare. Dock är placeringen av föreläsningarna dåligt spridda och inte placerade på
bästa sätt. Vissa föreläsningar håller inte den nivå som önskas. Det upplevs även som lite
svårt att veta vilken kunskapsnivå som efterfrågas och att denna varierar från tutor till tutor.
Praktiska moment funkar bra och är både givande och intressanta. PBL-fallen är generellt
sett bra, förutom första som inte alls motsvarade förväntningarna. Psykisk ohälsa-tema:
tanken är god, men utförandet inte så bra. För låg nivå där det inte känns givande. Vore även
bra med mer fokus på stress och utmattningssyndrom. Morfologiförhöret som nu ersatts av
quiz känns inte så bra. Metodiken känns inte bra och många vill återgå till tidigare form.
Frågorna är även dåligt formulerade. Preklingruppen har fått information om bristerna av
anatomiexaminationen.
T1: T1 uppskattar praktik tidigt på programmet! De önskar föreläsningar innan PBL B och
inte efter. Det upplevs som stressigt att ha en kort inläsningsperiod till tentamen.
Information om syftet med att skriva referat saknas. T1 har ett quiz där man inte vet om man
svarat rätt eller fel, vilket gör det svårt att göra rätt.
Programnämnden meddelar att de förstår att de måste bli tydligare med syftet med olika
uppgifter. Detta gäller bland annat cochrane på T6 och referat på T1.
Info från programnämnden: Nytt datorsystem i Region Skåne. Förfrågan från dem om någon
student är intresserad av att mot arvodering följa med till England i november 2020 för att
lära sig systemet och sen under 4-5 dagar undervisa studenter i det här systemet. Detta
kommer gälla studenter i T5-T11 2020.
8. T6
Beslut om att StyrMUR driver detta vidare med termin 6 vid ett senare tillfälle.
9. Styrelseval
Vieri: Martin Macek
Vice: Olle Nordström
Sekreterare: Tristan Gellert
OMSiS: Johanna Sollenberg
Kontinuitet: Kristoffer Loo
PR: Antonio Fernandez
Överlämning av posterna till nya styrelsen kommer ske på nästa Styr-MUR.
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4. Avslutning 20:45
10. Övrigt
1. årets mäster 8/5
Håll utkik efter detta!
11. Utvärdering av mötet
Återställ ordningen på terminsrundan och korta ned den.
12. Ordförande förklarar mötet avslutat
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