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1. Mötet öppnas
Studierådets ordförande Anton Astré förklarar mötet öppnat kl. 17:15.
2. Formalia
Mötet godkänner kallelseförfarandet och fastställer dagordningen med ändringarna: att
lägga till ny punkt 4 ”Information om SNAPS”, att lägga till ”Övergångsplan för A2”
till övriga frågor.
Till justeringsperson väljs Maria Hartmann.
Till sekreterare väljs Ernst Andersson.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna med följande ändringar: att
under punkt 4 ”Skrivelse till GRUFF” ändra knappat till skrivit, redaktionella
ändringar.
3. Meddelanden
●

från studierådspresidiet
Anton Astré meddelar:
att Göteborgs studentkår SAKS även de gjort en enkät om stress som också
visar att apotekarprogrammet sticker ut och att studenterna där upplever mycket
stress. SAKS ska ordna ett stormöte där både fakulteten och kåren ska diskutera
stress tillsammans med studenterna,
att rapporten från Uppsala studentkår om psykosocial hälsa, släpps den 12
december kl.11 på Uppsala studentkår. Det kommer också vara en pressträff i
samband med detta,
att studentrepresentanter sökes till IPL arbetsgrupper,
att vi söker arvoderade faddrar till pluggstugorna under vårterminen,
att Uplands nation har öppet den 24–25 december för den som vill fira jul där.
Lovisa Olsson meddelar:
att den 12 december kl.17:15-19:00 så kommer en föreläsning om stress att
hållas tillsammans med studenthälsan på BMC.
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att på grund av att Storbritannien lämnar EU så flyttas EMA, europeiska
motsvarigheten till Läkemedelsverket till ett annat medlemsland. Nyligen så
röstande man om detta och EMA hamnade i Amsterdam,
att hon sitter med i matrådet på BMC och frågar om det är något studenterna
vill ta upp där. Det studenterna vill ta upp är bestämmelser kring Bikupans
monopol samt att vi vill ha billigare pris på kaffe.
Ernst Andersson meddelar:
att det fortfarande finns flera vakanta poster som behöver tillsättas efter
Novembermötet. Är man intresserad av något ämbete hör man av sig till
valberedningen,
att Reptilen nu finns som e-tidning och att man når den via hemsidan,
att det ska utlysas en arbetsgrupp som ska arbeta med GDPR under våren, är
någon intresserad maila ordf@farmis.uu.se.
●

från kursrepresentanter
Minna Zakrisson och Moa Brandin, kursrepresentanter A1 meddelar:
att de individuella samtalen med lärare har börjat i A1. Samtalet upplevdes
som positivt om än något kort för att prata om allt man ville. Studenterna undrar
om läraren har tillgång till studenternas studieresultat då detta skulle vara ett bra
stöd till diskussionen, studenterna tycker också att det är konstigt att det inte
diskuterades mer om stress.

●

från skyddsombud

●

från SNAPS
Lisa Johansson, Ordförande i SNAPS meddelar:
att SNAPS fullmäktige har varit och att man där fastställde budget och
verksamhetsplan för 2018.

●

övriga meddelanden
Maria Hartmann meddelar:
att Pharmacantokommittén fortfarande tar fram en ny version av sångboken
Pharmacanto och gärna tar emot förslag på sånger, bilder eller egenskrivna låtar.

4. Information om SNAPS
Lisa Johansson, Ordförande SNAPS och Maria Hartmann EPSA LS föredrar
SNAPS är en ideell organisation som grundades 2002 i Uppsala och som arbetar
nationellt för farmacistudenter för ökat utbyte och socialt umgänge i Sverige men
också internationellt. Styrelsens medlemmar kommer från både Uppsala och
Göteborg.
Som medlem i Farmacevtiska studentkåren blir du automatisk medlem i SNAPS och
därigenom även i de internationella organisationerna EPSA och IPSF.
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5. Enkät från intendenturen – Bilaga 1
Lovisa Olsson föredrar
Intendenturen har skickat ut en enkät till programsamordnarna på utbildningarna på
BMC om hur de tror behovet av undervisningslokaler kommer att se ut i framtiden.
Studierådet diskuterar:
att det redan nu är ett problem med grupprum på BMC. De är ofta uppbokade,
ventilationen är bristfällig och i vissa rum förekommer störande ljud. Fler mindre
grupprum och fler grupprum bokningsbara för studenter efterfrågas,
att det finns många undervisningslokaler på BMC som ligger på källarplan
vilket inte uppskattas av studenter,
att det även finns flera bra salar på BMC om de utnyttjas rätt,
att det skulle vara bra med fler whiteboardtavlor i grupprummen,
att det behövs fler och mer lättillgängliga eluttag i många salar,
att antalet e-tentamen troligen och förhoppningsvis kommer öka, vilket leder
till ett ökat behov av salar där e-tentamen kan skrivas,
att antalet stora föreläsningssalar inte spelar så stor roll för våra utbildningar,
det är framför allt i början av terminerna som de används,
att flera föreläsningssalar skulle vara bra om det fanns mikrofoner och att
personalen visste hur mikrofonerna fungerade.
6. KUA – Klinisk utbildningsavdelning
Lina Karlsson föredrar
Kårens studentrepresentant i styrgruppen för KUA kommer och informerar om det
pågående arbetet att ge apotekarstudenter på termin 10 en möjlighet att byta ut 2
veckor av apotekspraktiken med en KUA-placering. Styrgruppen är intresserad av att
höra studenternas åsikter kring urval, komplettering och ekonomiska
förutsättningar vid placeringen.
Vem ska få en sådan placering?
Hur ska urvalet gå till?
Vad ska vara meriterande?
Hur ska komplettering gå till?
Man får ingen ekonomisk ersättning, är detta ett problem?
Studierådet diskuterar:
att det är bra med saker som är meriterande framför obligatoriska
förkunskapskrav då detta ger ökad flexibilitet för studenterna,
att kurserna Läkemedel och äldre samt Klinikorienterad farmaci borde vara
meriterande, så även om man gjort sitt examensarbete kopplat till klinisk farmaci,
att lottning ska undvikas i så stor utsträckning det går,
att det inte borde räcka med en kompletterande inlämningsuppgift om man blir
underkänd på KUA-placeringen, ett alternativ är att man inte får tillgodoräkna sig de
två veckor som gjorts på KUA till sin praktik utan att man måste förlänga praktiken
med samma tid. Ett annat alternativ är att hålla ett kompletterande seminarium.
att de som blir godkända borde få ett intyg på att de varit en del av en KUA,
att de inte upplever det som ett problem att man inte kan få ekonomisk
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ersättning för resa till Uppsala om man gör sin apotekspraktik på annan ort eftersom
att en KUA-placering inte skulle vara obligatorisk. Det skulle dock ses som mycket
positivt om det budgeterades för ekonomisk ersättning för dessa resor i framtiden.
7. Skrivelse till GRUFF – Bilaga 2
Anton Astré föredrar
Skrivelsen till GRUFF är nu klar och tas upp på nästa GRUFF-möte.
Studierådspresidiet har tagit hänsyn till studierådets och kårstyrelsens kommentarer.
8. Läkemedelskongressen
Ernst Andersson föredrar
Läkemedelskongressen kommer inte hållas 2018 utan ska omstruktureras. Hur ska
kongressen se ut för att intressera studenter?
Studierådet diskuterar:
att det borde finnas mer information om kongressen som riktar sig till
studenter,
att man borde föra en diskussion med Farmaceutiska fakulteten för att se om
det är möjligt att få undervisningsfritt eller inläsningsdagar under kongressen för att
möjliggöra studenternas närvaro,
att det borde finnas ett spår på kongressen mer riktat, men framför allt mer
marknadsfört mot studenter,
att det kanske skulle underlätta för studenterna om det gick att ordna
en gemensam buss för resa till Stockholm.
9. Kommande termin
Anton Astré föredrar
Vad vill studenterna att studierådet diskuterar och jobbar med vårterminen 2018?
Punkten bordläggs.
10. Studierådets slogan
Anton Astré föredrar
Vinnaren i studierådets slogantävling är Elin Carlsson och studierådets nya slogan
lyder: Do you want a change? Be the change.
11. Övriga frågor
- Övergångsplan Apotekarprogrammet (FAP2Y) till Apotekarprogrammet
FAO2Y)
Flera studenter på apotekarprogrammet (FAP2Y), termin 2 känner sig bortprioriterade
av fakulteten till fördel för det reviderade apotekarprogrammet (FAO2Y). En stor brist
som studenterna upplever är att det ännu inte finns en övergångsplan som beskriver
vad man kan tillgodoräkna sig om en övergång från FAP2Y till FAO2Y skulle bli
nödvändig.
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De upplever också att undervisande personal inte håller samma goda kvalitet som
tidigare eftersom att tidigare kursansvariga nu är kursansvariga på motsvarande kurser
på apotekarprogrammet FAO2Y.
Studierådet håller med om att detta är mycket dåligt och studierådspresidiet tar med
sig detta till fakulteten.
12. Ordet fritt
13. Mötets avslutande
Anton Astré avslutar mötet kl. 19:24.
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