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Odontologiska Studentkåren
Odontologiska Fakulteten, Malmö

Protokoll 2015-04-20
Fört vid sammanträde med styrelsen i Odontologiska Studentkåren.

Närvarande:

Marcus Olandersson, ordförande
Tina Honnér, vice ordförande
Louise Eriksson, utbildningsbevakare
Elin Törnblad, kassör

Adjungerade:

Anna Eklund, PR-ansvarig
Abbas Hussein, styrelseledamot
Maria Luisa Gaete, tandhygieniststuderande

Frånvarande:

Denis Babic, styrelseledamot

Definitioner / Förkortningar
KS
Kårstyrelsen
UN
Utbildningsnämnden
UB
Utbildningsberedningen
MAH
Malmö Högskola
OD
Odontologiska fakulteten
SOF
Sveriges Odontologiska Föreningar
HSV
Högskoleverket
UKÄ
Universitetskanslersämbetet
Adjungerade: Maria Luisa Gaete

1§ Mötets öppnande
2§ Godkännande av dagordningen
3§ Val av protokolljusterare
KS beslöt att utse Abbas att justera mötets protokoll.

Information
4§ Rapporter från möten
-

Information om Fog delas. Bland annat att TH-utbildningen bör vara 3 år i Malmö, om att föreläsningar
ska spelas in m.m. Generellt så framgick det att skolan i Malmö är väldigt bra.
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-

Information om att det fortfarande missbrukas saft, ketchup, servetter och annat i restaurangen. Vi
beslutar att uppmana kårens medlemmar att sluta med detta via fb-inlägg.

Diskussion
5§ Äskningar
Golfmatch - Dennis Andersson söker om (minitävlingar, lunch, avslutande middag m.m.) 4000 kr till golfmatch
den 14e maj. Kostar 50 kr att delta. Vi beslutar om att Elin får mandat för att äska.
Välgörenhetsäskning – Elin får mandat för att äska.

6§ Reflektioner Utbildningsdagen med Fakulteten
Kårstyrelsens reflektioner:
Samtliga tyckte att dagen var otroligt lärorik, och att man fick en bra förståelse för hur allt fungerar och vilka
uppgifter varje person har. Det var roligt att höra olika talare - alla talare var intressanta. Paula var väldigt
inspirerande. Vi uppskattar mötestipsen.
Vi anser att alla på skolan borde få ta del av informationen som vi fick den dagen, delvis i alla fall – kanske i
någon form av föreläsning eller informationsblad.
Dagen kanske skulle kunna ligga börja tidigare under förmiddagen, samt ligga lite tidigare under terminen (efter
kick-offen), men inte allt för tidigt, för vi vill ändå hinna landa i styrelsearbetet. Men det vore alltså bra om dagen
låg tidigare för att få en förståelse om vem som gör vad och hur ledningen över oss fungerar. Dagen var väldigt
intressant!
Vi uppmärksammade att hela gänget (kårstyrelsen) blev väldigt frågaktiva när vi var ensamma med Paula i
rummet. När inte alla sitter med hela tiden, så hämmas inte frågandet från vår sida. Det vore bra att studenterna i
alla fall får sitta närmast den som talar, och att de andra talarna kan då sitta i bakgrunden.
Sammanfattningsvis tyckte vi alla att dagen var väldigt intressant och middagen mycket god!

7§ Diskussion kring nya planerade rutiner på klinikplan 4 med 3 assistenter
Man har det som test på plan 5 just nu, och det fungerar inte bra. Det fungerar bra på kariologin. Marcus frågar
om vi i styrelsen kan komma fram med förslag på hur detta problem kan lösas.
Förslag från kårstyrelsen: att dom tre assistenterna skulle kunna läsa PM, skriva daganteckningar, och få styra lite
mer över sin tid. Behöver man assistenternas hjälp så ska assistenterna vara till förfogande.
Samtidigt som några av styrelsens medlemmar anser att det är nyttigt att se hur andra väljer att ge vård. Man kan
alltså som assistent lära av att se andra agera vårdgivare. Det finns alltid saker att lära sig.
Vore bra med extrauppgifter i form av stenciler m.m. Kanske auskultera LK.

8§ Skrivelse ”Omtentamen ska omfatta mindre än 30hp” reflektioner – bifogas
Marcus informerar, men bordlägger ärendet till nästa möte.

9§ Gästföreläsa om kåren i introveckan
Förra året var det väldigt stressigt. Vore bra om vi har mer tid till att presentera alla delar. Louise föreslår, precis
som andra sa under stormötet – att föreläsningen ska bestå av mer spex.
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Vi beslutar om att göra en film. Anna blir filmansvarig. Vi tar uppföljning under nästa möte.

10§ Förslag om att köpa in Kranier att ha till försäljning till introkursen
Vi pratar om att köpa in kranier från Kina. Malin blir kranie-ansvarig.

Övrigt
11§ Övriga punkter
12§ Nollning – datum & äskning
•
•

-

Äskningen var 7000 kr under 2014, och vi beslutar om att vi äskar samma summa detta år.
Datum:
o 11/9 Kårpuben
o 9/9 Tågasittningen
o 12/9 Finsittningen

13§ Tandhygienistutbildning
Maria Luisa och Abbas berättar om bra och dåliga punkter gällande tandhygienistutbildningen.
Bra:
- Bra samarbete mellan handledare och studenter.
- Mer personlig utbildning.
- Kunskapsmålen är uppbyggda väldigt effektiva.
- Praktiken/kliniska är väldigt bra – särskilt patientkontakten värdesätts högt.
- Bra sammankopplande semenarium.
- Bra med 5 pass på OD innan examinationsprov.
Dåligt:
-

För lite karies.
Dåligt med föreläsningar. Kanske kunde dom få vara med på TL-föreläsningar?
Fler VFU-dagar önskas under andra terminen av Abbas.
Information ges inte ut i tid. Bättre framförhållning önskas.
Nästan ingen anatomi. Kanske kan TH få tillgång till digitala anatomiföreläsningar som TL studenter nu
fått i samarbete med läkarstudenter.
Dom känner att det saknas samarbete, framförallt kliniskt. Ev. något samarbete med sjuksköterskor
föreslås. De skulle kunna dela kunskaper inom ex. äldretandvård.

14§ Porslin

Kaveh har pratat om att ståborden behövs bytas ut och att vi behöver fler av dessa. Dessutom behövs mer
porslin.

15§ Nästa möte
5/5- 2015

__________
Ordförande avslutade mötet
_________
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Vid protokollet
Malin Nielsen
Justeras
Abbas

Postadress

Besöksadress

Odontologiska
Tandvårdshögskolan
Studentkåren
Carl Gustafs väg 34
Odontologiska Fakulteten
205 06 Malmö

Tel/Fax

Internet

040-665 86 50

http://www2.od.mah.se/s kaftis@od.mah.se
tudentkaren/

E-post

Bankgiro

5311-1845

