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1)

Mötets öppnande
Caroline förklarar mötet öppnat 17:24.

2)

Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer föredragningslistan.
Björn Clauson utses till justeringsperson.
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3)

Meddelande och återkoppling från kursrepresentanter
- Camilo Persson, studentrepresentant i arbetsgruppen för färdighetsträning och revidering
av de nya programmen, meddelar att man nu diskuterar införandet av case-metodik . Detta
innebär att man i mindre grupper arbetar med fall där man får lite information och sedan
diskuterar fallet i en större grupp. Case-metodiken ska medföra att man stärker studenterna i
sina roller som farmaceuter.
- Adam Andrén, vice ordförande i studierådet, meddelar att bikupan stänger för säsongen
2014-06-06.
- Katrina Dee, sekreterare i SNAPS, meddelar att SNAPS har gjort en enkät för att undersöka
praktiken på apotekarprogrammen i Sverige. Hon meddelar även att SNAPS tillsammans med
Sveriges farmaceuter planerar att ha ett nationellt studieråd i augusti.
- Diana, handläggare i FaS, meddelar att FaS praktikgrupp utfört en enkätundersökning bland
studenter som gör sin praktik under vårterminen 2014 om hur studenterna upplever sin
praktik. Hon meddelar även att hon deltagit i aktiv studentmedverkan-workshop där de
diskuterades om hur studenter kan lära av varandra och vara mer delaktiga i utbildningen.
-Caroline Alvebratt, ordförande i studierådet, meddelar att man nu byter ut ledamöter i
Grundutbildningskommittén för Farmaceutiska fakulteten (GRUFF) och Områdesnämnden
(ON). Hon meddelar att man under senaste mötet med GRUFF presenterade US och FaS
undersökning om studenternas arbetsmiljö samt diskuterade studenternas synpunkter som
lyfts under ett tidigare studieråd (den 2014-05-27). Även förslag från arbetsgruppen för
kvalitetshöjande åtgärder lyftes på mötet. Det diskuterades om mer individuella moment i
utbildningen, tydligare krav i ex. målbeskrivning. Doktorandernas roll under laboration mm
ansågs också behöva tydliggöras och förstärkas. Dessutom diskuterades valbara kurser samt
strukturen på de nya programmen. Ytterligare meddelar Caroline att
Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kommer med resultat från utvärderingen av
apotekarprogrammen i Sverige i slutet av maj 2014.

4)

Remiss angående struktur på de nya receptarie- och apotekarprogrammen*
Caroline Alvebratt föredrar. Förslaget som tagits fram av arbetsgruppen för strukturen av de
nya programmen presenteras. Förstärkningar inom programmen så som predictive science,
kvalitetssäkring och regulatory, biologiska läkemedel, grundläggande cellbiologi och kemi,
läkemedelsmetabolim samt individualiserad läkemedelsterapi på apotekarprogrammet samt
kommunikation på receptarieprogrammet redovisas.
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Studenterna har skilda åsikter gällande strukturen på de nya programmen, dock tycker de
generellt att ämnesordningen ser bra ut. En student påpekar att den första terminen kan
göra det rörigt, svårt och vara avskräckande för nya studenter då det är stora omfattande
kurser i början av utbildningen. Studenten menar att det kan bli krångligt. Några studenter
uttrycker även oro för parallelläsning denna termin. Studenterna tycker att det är bra att
man introduceras till farmakologin tidigt i programmen (termin 2). En student tycker att det
just nu är för lite läkemedelsanvändning för receptarier och ännu mindre för apotekare.
Några studenter tycker att andelen Farmakoterapi (läkemedelsanvändningen) bör öka mer
inom farmacieutbildningarna.
Studenterna har ett flertal frågor och synpunkter på programmen, vilka redovisas nedan:
Parallell läsning:
- Finns det ett liknande system som har beprövats när det kommer till parallelläsning av
kurser (dvs att kurserna är olika långa och därmed inte tentas av i fasta perioder så som ex
civilingenjörerna gör)?
- Hur kommer tentorna vara placerade ?
- Är det tänkt att man har en stor sluttenta eller flertal tentor och duggor?
- Studenterna anser att det är viktigt att vara tydliga mot fakulteten samt att alla institutioner
är med på hur tentorna ska vara formade ifall det är tentamens perioder/ en stor sluttenta/
etapp tentor/ osv.
- Parallell läsning med molekylär biologi och organisk kemi uppfattas som konstigt då de är så
olika ämnen.
- Parallell läsning rör till det (ex. kemi och cellbiologi).
- Flera studenter tycker att det underlättar studierna att kunna fokusera på en sak i taget,
och är därför skeptiska till parallelläsning.
Praktik:
- Vad är det tänkt att man kommer att göra under VFU inom farmaciekandidaten för (A)?
- Är det möjligt att få egenvårdsutbildningen i utbildningen?
- Idag är det möjligt att få en förkortad praktik ifall man har sommarjobbat. Hur ska det funka
om man läste delar av VFUn under farmaciekandidaten?
- Varför har man placerat VFUn för (A) innan projektarbetet?
- Studenterna tycker att det är bra att VFU är sist för (R) så att det kommer ut i arbetslivet
smidigt.
Lab:
-Hur blir det med antalet labtimmar nu när många kurser har fått skära ner?
Övrigt:
- Hur är det tänkt med basal farmaci, vad ska ingå?
- Behöver fristående kurser vara forskningsinriktade (står lite otydligt i förslaget)?
- Studenterna tycker att det är viktigt med att förtydliga att man kommer arbeta mer
kontinuerligt med statistiken under programmet och i exempelvis farmakoekonomi.
3

Studierådsprotokoll 2014-05-27
Farmacevtiska Studentkåren
5) Profilering av valbara kurser **
Camilo Persson föredrar.
Studenterna tycker att det är bra med rekommenderade ämnesinriktningar samt att
indelningar är relevanta. De studenter som läser valbara kurser har funnit deras kurser inom
dessa indelningar/sammansättningar och att de stämmer bra överens med deras mål.
Studenterna tycker även att det är bra med mycket kvalitetsstärkning då de anser att det är
viktigt.
Studenterna tycker att man bör se över/ha i åtanke kurser som går i samma perioder
exempelvis Biofarmaci och Modeller för biologiska system då de ligger inom samma period,
och det då inte är möjligt att läsa båda dessa kurser.
Studenterna anser att minimikravet på antalet studenter som söker en kurs (8 i förslaget) är
högt. De anser att mycket beror på vilken typ av kurs som ges och vilka moment som ingår i
kursen. Om kursen har ett flertal interaktiva föreläsningsformer såsom workshop är det svårt
då man är få studenter då det blir lite interaktion. Några studenter ser dock även att färre
kurser innebär att man kan avsätta mer pengar för att förbättra kvalitén på de kurser som går
att läsa. Studenterna föreslår att man lägger till kursen ”Preklinisk säkerhetsvärdering och
farmakovigilans” i den sista profilen ”Läkemedelssäkerhet och regulatoriska aspekter”.

6) Studenternas punkt
7) Förnyelse av apotekar – och receptarieutbildningen
8) Övriga frågor
- Självförtroende bland studenter ***
Frågan bordlägges till höstens studieråd.
9) Ordet är fritt
10) Nästa möte
Mötestider för höstens studieråd är ej fastställda.
11) Mötets avslutande
Caroline Alvebratt avslutar mötet klockan 19:11.

Vid protokollet, Diana Masete

____________________________
Justeras, Björn Clauson

__________________________
Justeras, Caroline Alvebratt
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