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Att representera LUR i en arbetsgrupp eller 

kommitté – en guide 

Den 23 februari 2018 – Karl Kilbo Edlund  

Uppdraget som studentrepresentant i någon av akademins många arbetsgrupper och 
kommittéer är ett stort ansvar, men också en fantastisk möjlighet. Inom din kommittés 
eller arbetsgrupps område utgör du nu studenternas bästa möjlighet att påverka 
utbildningen. Som studentrepresentant för LUR i en arbetsgrupp kan varje läkarstudent 
sitta, oavsett termin. Det är LUR som väljer studentrepresentanter för varje 
verksamhetsår. 

Vem representerar jag? 

Som studentrepresentant i en arbetsgrupp representerar du LUR och eftersom LUR 
består av kursrepresentanter från varje termin betyder det att du representerar alla 
läkarstudenter vid Sahlgrenska Akademin. I teorin innebär det att allt det du säger skall 
vara förankrat i beslut eller protokollförda diskussioner på LUR-möten. I praktiken är 
det inte möjligt, och mycket handlar om din känsla för vad studenter i allmänhet tycker 
och tänker. Om det är något större ärende är det alltid välkommet att koppla in LUR 
och du kan också ta hjälp av LUR om du känner dig osäker på vad studenterna 
tycker/tänker om någon fråga. Du kan antingen ta upp frågan i arbetsgruppsrapporten 
(se nedan) eller skriva till ordförande eller vice ordförande och få punkten uppsatt på 
dagordningen på nästa LUR-möte.  

Vad gör arbetsgrupper och kommittéer? 

Arbetsgrupper finns under Läkarprogramkommittén (LPK) och är beredningsgrupper 
som fördjupar sig i en specifik fråga, så att inte hela arbetet behöver utföras på LPK:s 
möten. Vissa arbetsgrupper är kortvariga och existerar enbart för att lösa en viss större 
fråga, andra är mer permanenta och sköter ett visst slags återkommande ärenden. 

Kommittéer är beslutsfattande organ som står för ett program eller en institution. LPK 
är den kommitté som handhar läkarprogrammet i dess helhet. Dessutom finns 
Utbildningskommittén för biomedicin som styr över Institutionen för biomedicin (där 
flertalet av de prekliniska kurserna sorterar in) och Institutionsrådet för kliniska 
vetenskaper som styr över Institutionen för kliniska vetenskaper (där flertalet av de 
kliniska kurserna sorterar in).  

Utbildningskommittén och Institutionsrådet ansvarar mer över personalfrågor, lokaler 
och organisation och interagerar med alla program som har kurser på institutionen, 
medan beslut som rör själva utbildningen på läkarprogrammet fattas av LPK. LPK:s 
ordförande är den som har sista ordet gällande läkarprogrammets utformning och 
rapporterar till Utbildningsrådet, som är övergripande för hela fakulteten. 

Arbetsgrupps- och kommittémöten 

Din största roll under ett möte är att delta i diskussioner. Tillför ett studentperspektiv 
på diskussionen! Poängtera vad som är viktigt för studenterna! Ofta är de andra 
ledamöterna intresserade av att höra studenternas infallsvinkel och ibland kommer de 
till och med att fråga efter den. Kom ihåg att du är lika mycket ledamot som alla lärare 
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och har samma rättigheter, men också samma skyldigheter, t.ex. genom att i förväg 
anmäla frånvaro från ett möte. 

På dagordningen för kommittémöten ska det finnas en punkt som heter ”Rapport från 
studenterna”, då du är föredragande. Du väljer själv hur du vill lägga upp punkten men 
syftet är att informera gruppen om det arbete LUR och SAKS bedriver, med tonvikt på 
det som specifikt rör kommitténs arbete. Om du har missat något LUR-möte kan det 
vara lämpligt att kika igenom protokollet. Det kan exempelvis gälla arbetssättet under 
någon kurs som ligger under den aktuella institutionen, hur en arbetar med tentamina 
eller något annat ärende som är relevant för kommitténs arbete. Den här punkten kan 
vara en guldgruva för påverkan eftersom du har möjlighet att lyfta ämnen som annars 
förbises av lärarna och själv sätta problembeskrivningen. 

Vid regionalisering, sjukdom och annan frånvaro 

Att resa till och närvara vid möten som studentrepresentant är giltig frånvaro, men inte 
grund för prioritering. Även om du är placerad i regionen, har du rätt att frånvara från 
undervisningen för att resa tillbaka till Göteborg och delta på mötet. Precis som med all 
annan giltig frånvaro skall kursen erbjuda dig möjlighet att ta igen missad undervisning 
under terminen, så att frånvaron inte påverkar dina studier eller ditt CSN. 

Vid vissa tillfällen kan det dock vara mindre lämpligt att frånvara, t.ex. i samband med 
examination eller moment som är synnerligen svåra att ta igen, eller vid sjukdom eller 
annan privat orsak till att en inte kan delta. Om det finns en vald ersättare till gruppen 
kan hen gå istället. Det kan därför vara en god idé att alltid ha en löpande kontakt med 
ersättare, även inför möten där ordinarie kan gå, dels så att ersättare håller sig 
informerade och dels för att man ofta kommer fram till bättre lösningar tillsammans än 
själv. Om det inte finns någon vald ersättare eller hen inte heller kan närvara, kan en 
annan student gå som ersättare. Eftersom den dock formellt skall väljas av LUR är det 
viktigt att informera ordförande eller vice ordförande om vem som går på mötet innan 
mötet äger rum. 

Arbetsgruppsrapporter 

Inför varje LUR-möte, om det hänt något nytt i den arbetsgrupp eller kommitté du 
sitter i, är det bra om du skriver en kort arbetsgruppsrapport, så att alla andra i LUR vet 
vad som händer. Arbetsgruppsrapporter funkar i stort sett på samma sätt som 
kursrapporter. Det kan exempelvis vara bra att veta för andra studentrepresentanter i 
andra grupper. I arbetsgruppsrapporten tar du också upp viktiga frågor som du vill ha 
input från LUR på. 

Arvode 

Som ordinarie studentrepresentant har en rätt till ett arvode (för närvarande 500 kr) per 
möte ordinarie studentrepresentant närvarar på. Om ersättaren går får ersättaren 
arvodet. Ersättaren är välkommen på samtliga möten, men får inte något arvode om 
ordinarie studentrepresentant närvarar. För att gå på mötet måste en vara vald som 
antingen ordinarie eller ersättare för den arbetsgruppen eller kommittén. 

Tänk på att det måste protokollföras att du närvarat på mötet. Efter att du gått på ditt 
sista möte för verksamhetsåret fyller du i en blankett (länk: Redovisning av 
studentrepresentantuppdrag), som du lämnar in till sekreteraren i kommittén respektive 

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1540/1540128_redovisning-av-studenrepresentantsuppdrag.pdf
https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1540/1540128_redovisning-av-studenrepresentantsuppdrag.pdf
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läkarprogramkommitténs sekreterare om du sitter i en arbetsgrupp. Tänk på att inte 
skriva kommittéer eller arbetsgrupper som hör till olika institutioner på samma lapp. 

 

Lycka till med uppdraget som studentrepresentant – det är fantastiskt roligt och 
utvecklande och ett bra sätt att påverka utbildningen! Har du frågor hör gärna av dig! 


