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Fastställt av Medicinska Föreningen Uppsala och B. Conciliae Senast reviderat 2014-12-09 

Medicinska Föreningen
Uppsala

Verksamhetsplan för mottagningsverksamheten vid läkarprogrammet, 
Uppsala universitet 

Inledning 

Mottagningsverksamheten verkar för att bidra till att nya studenter på läkarprogrammet i 
Uppsala ska få en bra introduktion till sin utbildning samt skapa god stämning mellan 
studenterna på programmet. Mottagningsverksamheten strävar även efter att introducera 
studenterna till Uppsalas unika studentliv. Föreningen B. Conciliae, underförening till 
Medicinska Föreningen Uppsala, är ansvariga för mottagningsverksamheten vid 
läkarprogrammet, Uppsala Universitet. 

Syfte  
Mottagningsverksamhetens syfte är att främja god stämning mellan de nya studenterna för att 
de ska kunna bygga ett stabilt socialt nätverk att kunna luta sig tillbaka på. Många som börjar 
på programmet har inte studerat på universitet tidigare eller har nyss flyttat till Uppsala. Dessa 
är faktorer som kan bidra till en främmande situation. De nya studenterna får genom 
mottagningsverksamheten även goda tillfällen att lära känna läkarstudenter från högre 
terminer vilket ofta är gynnsamt för studierna. Medicinska Föreningen Uppsala anser att en 
god social miljö är essentiell för en trygg tillvaro.  

Riktlinjer 
● Mottagningen pågår under cirka tre veckor.  
● Mottagningsverksamheten är frivillig och ingen ska tvingas delta mot sin vilja. 
● Alla studenter ska behandlas lika oberoende av exempelvis kön, etnisk bakgrund, 

religion och sexuell läggning. 
● Mottagningsverksamheten ska följa mottagningsverksamhetens alkoholriktlinjer.  
● Alla faddrar ska följa mottagningsverksamhetens riktlinjer. 
● Alla faddrar ska signera och följa mottagningsverksamhetens specifika kontrakt för att 

få delta i mottagningen.  
● Mottagningsverksamheten ska skötas professionellt av B. Conciliae i nära samarbete 

med Medicinska Föreningen Uppsala.  
● Mottagningsverksamheten är till för de nya studenterna. Därmed bör man i första hand 

ta hänsyn till deras upplevelse. 
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Medicinska Föreningen
Uppsala

Upplägg 
Mottagningsverksamheten pågår från och med terminsstart för läkarprogrammet termin 1 till 
och med fredagen eller lördagen tre veckor senare. Detta markeras av två traditionsenliga 
aktiviteter: fejkuppropet den första dagen och PrePreKlinsittningen (PPK) den sista dagen.   

Under mottagningen kommer ett flertal aktiviteter av varierande karaktär att äga rum. Förslag 
på dessa är: sittningar med middag och introduktion till traditioner inom studentlivet, 
nationsrundor för introduktion till Uppsalas studentnationer, tävlingar, lekkvällar och 
workshops. Flertalet av dessa aktiviteter kommer att vara alkoholfria. Aktiviteter under den 
sista veckans veckodagar är avsedda att vara helt alkoholfria eftersom kursen Cirkulation och 
respiration börjar då.  
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