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1)

Mötets öppnande
Caroline förklarar mötet öppnat klockan 17:21

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan. Josefin Jädernäs
utses till justeringsperson. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
- Gabriella Andersson, ordförande i Farmacevtiska Studentkåren, meddelar att Uppsala
universitet inte längre kommer erbjuda gratis internet till studentbostäderna. Universitetets
e-post system görs också om. Det kommer att likna ett Outlook/Gmail- system med en slags
”Google Drive”-funktion, vilket möjliggör en förenkling vid grupparbeten. Gabriella tillägger
även att åsiktsprogrammet håller på att revideras. Styrelsen har tillsatt en grupp som ska
arbeta med detta.
Gabriella informerar också om att idrottsutskottet ordnar så att Farmis springer
Blodomloppet. Om man är intresserad utav detta kan man kontakta ordförande respektive
vice ordförande i idrottsutskottet.
- Jakob Rasch, vice ordförande Ambassadörsgruppen, meddelar att de kommer att rekrytera
4st nya ambassadörer. En monter kommer att finnas under Pharmadan, där det finns
möjlighet att prata med gruppen. Ambassadörsgruppen jobbar med att rekrytera samt sprida
information om apotekar- och receptarieprogrammen på gymnasieskolor. De driver även
sidan ”Bli läkemedelsexpert” på Facebook.
- Camilo Persson, studentrepresentant i arbetsgruppen för valbara kurser, meddelar att
under det senaste mötet diskuterades det kring ett förslag på riktlinjer för de valbara
kurserna på båda programmen. En tanke är att ha olika inriktningar men dessa kommer inte
vara låsta, utan kommer mer vara som rekommendationer för studenterna.
- Adam Andrén, studierådets viceordförande, informerar om att det kommer att vara en
debattkväll med temat stress 15:30 på torsdag den 6/3 i samband med att Uppsala
Studentkår publicerar rapporten Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala Universitet.
- Caroline Alvebratt, studierådets ordförande, berättar att arbetet med de nya programmen
går framåt. UKÄ undersökningen är på gång och intervjuer kommer att göras med studenter i
mars. Hon och Diana Masete har varit på Grundutbildningsdagen som hölls den 26/2 där
utformningen av programmen diskuterads. Under denna dag hölls även en paneldiskussion
med en representant från Läkemedelsverket, en från Sveriges Farmaceuter, en från LIF, en
läkemedelschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, en entreprenör som har flertaget egna
företag och en från Sveriges apoteksaktörer. Det diskuterade vilka kunskaper man vill att en
receptarie och apotekare ska när de är klara med utbildningen samt olika slags profileringar
på programmen. Caroline meddelar också att under det senaste Områdesnämndsmöte så
diskuterades bl.a förslagen från områdets framtidsgrupp, där fokus låg på samverkan mellan
de olika utbildningar/fakulteter/områden, både på utbildnings- och forskningsnivå. Hon
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informerar även om att Länsförsäkringar har tagit bort bankomaten som tidigare funnits på
BMC.
4)

Information och diskussioner från fakultetens GU-dag den 26/2
Caroline Alvebratt informerar om att revideringen sker för att anpassa utbildningen till
Bolognaprocessen som pågår i Europa. Tanken är att det ska vara möjligt att först ta en
kandidat efter 3 år och sedan en master efter 4,5 år på apotekarprogrammet. För att få en
apotekarexamen som är giltig i EU krävs 6 månaders praktik på apotek. Caroline förklarar att
syftet med Bolognaprocessen är att främja rörligheten samt anställningsbarheten i Europa.
Caroline presenterar utkastet av den nya ämnesordningen för studenterna. Hon berättar
även om svårigheterna i att sätta ordningen på kurserna, då det också är viktigt att ämnena
får rätt utrymme i utbildningen. Caroline lyfter fram att man vill ha en bra färdighetsträning,
så att en progression sker genom kurserna på utbildningen. Hon berättar även att det inte är
beslutat om huruvida receptarier och apotekare kommer att samläsa första terminen eller ej.
Studenterna diskuterar kring den nya ämnesordningen.
Studenterna
En student tycker att farmakovigilans där biverkningsrapportering ingår, passar bättre
tillsammans med regulatory istället för med toxikologi. Några studenter tycker att det har
varit bra att ha mattekursen i början av utbildningen, dock önskas det att man interagerar
matematiken mer i kurser genom programmet. Caroline informerar om att just nu förs
diskussioner om matematiken ska placeras senare i programmet, vilket flera av studenterna
tycker är en bra idé.
Studenterna är positiva till att första kursen i analytisk kemi ligger senare i utbildning och
även att analytkurserna ligger tätare. Några studenter påtalar att den första analytkursen
idag läses av apotekarstudenter ligger i slutet av termin 1 och då finns det risk att man inte
förstår den fullt ut.
Studenterna tycker att det är bra att galenikkursen på apotekarutbildningen är uppdelad.
Angående receptariernas profilering i Kommunikation så tycker en student att det är bra att
de får mer fokus i det området. En annan student tycker att kommunikation är något man
bör arbeta mer med och att det ska vara kontinuerligt.
En student tycker att det är bra att man läser farmakognosin nära terapin där man bland
annat pratar om behandling av växtbaserade läkemedel.
Studenterna diskuterar kring hur man ska förhålla sig till ex försäljning av de receptfria
produkter samt kosmetika vid praktik på apoteken. En student uttrycker att det skulle vara
intressant att diskutera kosmetika, placebo och epidemiologi vid ett seminarium.
En student tycker att farmakognosin är en naturlig fortsättning på farmakologi men tycker att
den har en underlig placering i den nya ämnesordningen och ligger inte riktigt optimalt.
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Studenten anser även att den har en bra placering ut en annan synvinkel, då den även kräver
att man har läst de två första analytkurserna. En student ifrågasätter hur man har tänkt då
läkemedelssyntesen läses på termin 7. Caroline informerar om att kursernas innehåll inte
nödvändigtvis kommer vara samma som de är idag, trots att de i nuläget behåller samma
namn. Detta möjliggör att kurser som idag ex ligger på grundnivå kan ändras så att de ges på
avancerad nivå.
5)

Kursvärderingar
Caroline informerar att man har svårigheter med att motivera studenterna att svara på
kursvärderingarna, och nu ses en trend i form av minskande. Förra året gjordes en satsning
då studierådspresidiet gick ut till olika kurser för att berätta om varför det är viktigt att svara
på kursvärderingarna. Tyvärr har ingen större förändring i svarsfrekvensen setts.
Studierådspresidiet vänder sig till studenterna för att få höra förslag om hur det kan
förbättras.
En student föreslår att kursrepresentanterna ska återkoppla till sina kurskamrater efter
kursvärderingar och även berätta för kurskamraterna om hur det fungerar med
kursvärderingarna för att öka förståelsen. Studenten tycker även att det är viktigt att lyfta
fram varför kurser ser ut på ett visst sätt.
En student anser även att kursrepresentantutbildningen är ett bra sätt att informera om hur
man arbetar för att förbättra utbildningen samt diskutera olika arbetssätt för att förbättra
svarsfrekvensen,
En student berättar om att Ambassadörsgruppen jobbar aktivt med att rekrytera och
informera om programmen på gymnasieskolor och mässor. En idé vore att skapa en liknande
grupp som aktivt jobbar med att öka svarsfrekvens på kursvärderingarna. Ett exempel på
något som kan motivera studenterna är följande ”Detta handlar om våra framtida
arbetskamrater, vi vill att programmen och universitetet ökar i status då vi får en bättre
utbildning”.
Sammanfattningsvis efter diskussionen kom studenterna fram till att det är viktigt att
upprepa information om kursvärderingar. Man måste belysa vilka förändringar som har
gjorts exempelvis i början av en kurs för att visa att kursansvariga lyssnat på studenternas
konstruktiva kritik. Ett annat sätt för kursansvariga att öka svarfrekvensen skulle vara via
personliga påminnelser angående kursvärderingarna. Dessutom är det viktigt att börja tidigt
med studenter i A1/R1 och förklara hur man jobbar med kursvärderingarna. Att öka
tillgängligheten exempelvis via en kursvärderingsapplikation kan vara ett sätt att öka
svarsfrekvensen, Läkarprogrammet har en kursvärderingsapplikation som går att ladda ner
till mobilen.

6)Övriga frågor
7) Ordet är fritt
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8) Nästa möte
Nästa möte är 25/3-14
9) Mötets avslutande
Caroline avslutar mötet klockan 19.00

Vid protokollet, Diana Masete

Justeras, Josefin Jädernäs

Justeras, Caroline Alvebratt

