
 
 

 

 

 

 

 



Kära medlem! 

Vi förstår att det är svåra tider och vi får allihop hjälpas åt för att ta oss igenom detta på bästa 

möjliga sätt. Som ni vet har nästan alla våra evenemang lagts på is under pandemins tid, men 

trots detta jobbar vi på inom styrelsen så gott vi kan. Nu när vi inte har kunnat bedriva vår 

ordinarie verksamhet i lika stor utsträckning, har fokus istället skiftats till verksamhetsspecifika 

arbetsområden och andra mer administrativa uppgifter för att göra vår älskade förening så bra 

som möjligt för dig som medlem. Här kommer en liten inblick i vad vi i styrelsen och 

respektive utskott har sysslat med sedan begynnelsen av detta verksamhetsår. Om det dyker 

upp några frågor är det självklart bara att skriva till oss på några av våra sociala medier. 

 

Ta hand om varandra, hälsningar styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen 

Välkomnande av T1 

● Litteraturinformation 

I början av terminen hölls den traditionsenliga litteraturinformationen för termin 1 som går ut 

på att ge en snabb crash course i livet som läkarstudent vid Örebro universitet, vilka böcker 

man ska köpa (eller inte) och annat lite smått och gott. Det bjöds självklart på kaffe och kaka 

som så generöst subventionerades av institutionen. 

● Föreningsinformation 

MFÖ höll, tillsammans med samtliga andra föreningar vid campus, en presentation av 

respektive förening för T1 i början av HT20. MFÖs utskottsansvariga och ordförande deltog 

och presenterade Medicinska föreningen för att ge en inblick i verksamheten och hur 

studentlivet på campus är uppbyggt. 

● T1-introduktion 

I början av terminerna anordnas vanligen en introduktion för nystudenterna av Örebro 

Studentkår. På grund av rådande omständigheter kunde inte en storskalig introduktion som 

vanligtvis äger rum utföras, och det blev därför ingen officiell introduktion för nystudenterna. 

Styrelsen beslutade att anordna en mindre introduktion för de nya läkarstudenterna med 

hänsyn till de aktuella restriktionerna vid laget. Introduktionen visade sig vara uppskattad av 

både nystudenter och faddrar trots begränsade möjligheter för evenemang. 

Digital medlemsvecka 

Med tanke på covid-19 kunde inte medlemsveckan, som var planerad till vecka 37, anordnas 

som vanligt. Man utförde istället covid-19-vänliga aktiviteter. Kurslitteratur är inte billig precis, 

så styrelsen anordnade en utlottning av två presentkort på Adlibris via föreningens sociala 

medier. Som kompensation för uteblivna pentryhäng fick MFÖs styrelse och respektive utskott 

i uppgift att presentera sig via föreningens Instagram. Styrelsen och Studiesociala utskottet har 

genomfört sina presentationer och medlemmarna har haft möjlighet att ställa frågor. 

 

Flytt av föreningsrummet 

Under föregående verksamhetsår beslutades det att MFÖ, tillsammans med IFMSA och SLSF, 

skulle flytta in i ytterligare ett föreningsrum på våning 4. Under höstterminen har MFÖ flyttat 

upp sina möbler men ännu inte kommit tillrätta. Det har nu skapats en arbetsgrupp mellan 

respektive föreningar som arbetar med möblemang av det nya föreningsrummet. 

 

 



De extrainsatta årsmötena 

Det hölls ett extrainsatt årsmöte i början av september där MFÖs medlemmar bland annat 

beslutade om att ansvarsbefria den gamla styrelsen, rösta in en ny informationsansvarig samt två 

individer till valberedningen. Det hölls ytterligare ett extrainsatt årsmöte i slutet av november i 

syfte att fylla resterande styrelseposter. Vi kan nu med glädje meddela att vi är en komplett 

styrelse! 

MFÖs framtid 

I början av denna termin skickade Örebro Studentkår kårstyrelse in en proposition till 

fullmäktige 1 som bifölls. Propositionen fastställer att om MFÖ löses upp skapas det en 

kårsektion för läkarstudenter i Örebro Studentkår. De exakta detaljerna kring denna 

överenskommelse är inte färdigställda än. Detta innebär inte att MFÖ automatiskt kommer att 

lösas upp inom en kort tid. Det innebär dock att MFÖs medlemmar, inom en snar framtid, 

kommer behöva göra ett ställningstagande. 

Ekonomiska aspekter gällande MFÖs framtid 

Ända sedan MFÖ grundades har det funnits ett kapital som har ökat med åren. Som en del av 

detta års verksamhetsplan ska man ta fram en långsiktig plan för Medicinska Föreningen 

Örebros ekonomi. Man har därför utrett begreppet ideell förening för att ta reda på vad en 

ideell förening får göra, och vad den inte får göra med sitt kapital. Man har också sett över hur 

andra lärosätens läkarprogram har gjort med sin ekonomi under åren. 

Ecura Care  

MFÖs arbete med Ecura Care har fortsatt enligt avtal. Information om företaget har skickats ut 

till medlemmarna i ett nyhetsbrev och Ecura Care har kontaktats angående en eventuell 

informationsföreläsning denna termin. En digital lösning har föreslagits.  

MFÖs Adventskalender  

Föregående verksamhetsår anordnade styrelsen medlemsvård med jultema. Detta 

verksamhetsår anordnar styrelsen en digital adventskalender, där det varje advent publiceras ett 

jultips samt en utlottning sista advent till medlemmarna.  

Intern utbildning 

Tidigare ordförande och vice ordförande, samt nuvarande ordförande, anordnade i början av 

verksamhetsåret en utbildningskväll för den nya styrelsen. Den interna utbildningen ämnade sig 

åt att fördjupa den nya styrelsens kunskap kring föreningen och föreningsarbete. Detta för att 

MFÖ ska kunna göra din tid här vid Örebro universitet så bra som möjligt. 

 

 



Covid-19 

Den pågående pandemin har försvårat mycket av föreningens och respektive utskottsarbete. 

Föreningen har aktivt hållit sig uppdaterad kring aktuella restriktioner från 

folkhälsomyndigheten samt information från ÖS och Universitetet. I början av höstterminen 

var situationen sådan att fysiska möten har kunnat anordnas samt mindre evenemang där 

restriktionerna noggrant har följts. Under höstterminen försämrades situationen och styrelsen 

tog ett aktivt beslut att inte anordna några fysiska evenemang samt att hålla allt arbete på distans. 

Trots omständigheterna har föreningen aktivt arbetat med de punkter som kan utföras och 

arbetas med på distans samt digitalt. 

Corpus Callosum 

Hittills har vi lyckats göra det vi i Corpus förväntat oss att klara av. Vi har rekryterat 3 nya 

medlemmar, en utmaning som vår nya vice ordförande Ella Svegrup klarade av galant. Vi har 

haft både fysiska och digitala möten där vi diskuterat både om vi skulle kunna fixa ett digitalt 

evenemang samt hur vi tänker angående våra ordinarie evenemang när de är okej att hållas.  

Evenemangsmässigt har vi lyckats med 2 av våra stående evenemang. T2 fixade ett väldigt 

uppskattat fika för T1 efter att de skrev sin första tenta. Big cudos. Det andra evenemanget är 

T4 som var läkarsyskon för T1, vilket även det jag bara hört gott om. Kort sagt har vi verkligen 

försökt göra det vi kan!  

 

Studiesociala utskottet 
 

Vi i Studiesociala utskottet har anordnat en pubrunda i början av terminen som blev väldigt 

lyckad och sedan har vi även anordnat 2 pubar. Vi har haft ett samkväms-evenemang som hölls 

för Studiesoc medlemmar och T1:orna. Detta evenemang hölls utomhus och var även det 

väldigt uppskattat. Förutom dessa evenemang har vi haft flera möten och diskuterat bl a 

alternativ till evenemang nu när andra vågen av covid-19 har tagit fart. Vi har även rekryterat 

några nya medlemmar, vilket är väldigt bra med tanke på att vi inte syns så mycket just nu. 

 

Kirurgiska utskottet 
 

Kirurgiska Utskottet anordnade i början av terminen en workshop i Basal Sutureringsteknik, 

med en efterföljande After Workshop för medlemmarna. Dessvärre har det inte funnits 

utrymme för ytterligare evenemang p g a rådande pandemi. Vi har trots omständigheterna, 

rekryterat tre nya medlemmar vilket är väldigt roligt. Respektive arbetsgrupper har fortsatt  

utveckla nya workshops inom framförallt Akut och Trauma, även ett samarbete med IFMSA 

Örebro har diskuterats för framtida workshops. Vi har börjat planera för 2 digitala evenemang. 

 

 



Forskningsutskottet 
 

Forskningsutskottet har under verksamhetsåret hittills satsat på interna aktiviteter för utskottets 

aktiva medlemmar. Vid årets början hölls en kick-off med ett längre möte för att sätta igång 

verksamhetsåret med planering av höstens aktiviteter. Därefter utövades teambuilding på 

escape room. Den första efterföljande aktiviteten som hölls var Journal club, där utskottet 

samlades för kort avstämning, journal club och spelkväll. Pågrund av covid-19 fick utskottet 

ställa om. Utskottet fördubblade sitt medlemsantal och därför hölls ett avstämningsmöte över 

Zoom för hur terminens verksamhet ska se ut. Det togs beslut om fortsatt försök till föreläsning 

Att skriva C-uppsats och ett sista Journal club möte över Zoom. Inför nästa termin planeras 

möte vid terminsstart för planering av vårterminens aktiviteter. Vad gäller interna projekt är 

utskottet i full gång med att utannonsera olika forskningsprojekt för studenter som söker arbete 

utanför T6-/T10-arbetet. Vi har fått många intresseanmälningar och satt upp annonser på vår 

Facebooksida. Projektet “reportage” har diskuterats och utskottet har tagit beslut kring följande: 

vi ska granska våra tidigare digitalt uppladdade reportage för att trycka ut dem i 1–2 st häften 

och ha inne på föreningsrummet inför framtida tisdagshäng, samt eventuella pentryhäng.  

 

Idrottsutskottet 
 

Idrottsutskottet har den här terminen varit vilande i sin aktivitet. Det är ett nybildat utskott utan 

aktiva medlemmar och av de medlemmar som varit på mötena under våren har nu en stor del 

uppsats på annan ort. Covid-19 har begränsat möjligheterna att hålla i aktiviteter men det har 

gjort att jag som ordförande istället har fokuserat på att planera aktiviteter som kan hållas till 

våren. Några sådana exempel är yogaträning, joggingrunda med stora och lilla kretsloppet och 

MFÖ springer Göteborgsvarvet. Slutligen jobbar vi på att få hit föreläsare om kost och hälsa. Vi 

har även kontaktat ett par studenter som är elitidrottare om hur de får ihop vardagen med 

träningen och studier för att hålla sig på topp vilket kan vara en inspiration för studenterna på 

programmet. 
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