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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. B. Conciliae utgörs av de fem förtroendevalda 

generalerna.  

Syfte  

Mottagningsverksamhetens syfte är att främja god stämning mellan de nya studenterna för att 

de ska kunna skapa ett socialt nätverk, 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.  

Upplägg 

Mottagningsverksamheten för läkaprogrammet termin 1 pågår från och med terminsstart till 

ca 3 veckor in på terminen. Detta markeras av två traditionsenliga aktiviteter: 

Informationstillfälle i samband med uppropet den första dagen och PrePreKlinsittningen 

(PPK) den sista dagen, vars exakta datum kan ändra utifrån bokningsmöjligheter på nation 

osv.   

 

Under mottagningen kommer ett flertal aktiviteter av varierande karaktär att äga rum. 

Exempel 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.  
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Avvikelserapport 

Under mottagningsverksamheten ska den av MF upprättade avvikelserapporten finnas 

tillgänglig för alla inblandade studenter, denna återfinns på Medicinska föreningen hemsida. 

Den kan också laddas upp på sociala medier såsom Facebook. Studenterna ska uppmanas av 

MF att använda sig av avvikelserapporten om de någon gång under mottagningen upplever en 

händelse som exempelvis kränkande, obehaglig eller som bryter mot det kontrakt som faddrarna 

skrivit på. Rapporten skickas automatiskt via formuläret in till MFs vice ordförande varefter 

rapporten hanteras på följande sätt: 

● Rapporten diskuteras inom MFs presidium samt Socialt ansvariga, bestående av 

ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. För att få bra bild av händelsen bör 

de då det passar kontakta B. Conciliae.  

● I de fall där händelsen rapporten avser anses vara hanterbar av presidiet väljer presidiet 

självt hur händelsen hanteras. Detta kan, men måste inte, göras i samråd med övriga 

styrelsen.  

● I de fall där händelsen rapporten avser anses vara så allvarlig att presidiet inte kan/bör 

hantera den självt ska händelsen diskuteras i samråd med övriga styrelsen. Man kan 

även här ta hjälp av den/de av MSR (Medicinska StudieRådet) utsedda kliniska 

förtroendepersonerna som accepterat att vara rådgivare. Dessa kontaktas för 

diskussion om huruvida händelsen bör tas upp på högre nivå. Observera att denna 

kontakt är informell och endast tänkt som ett stöd för MF i hanteringen av händelser. 

Om man i presidiet efter diskussion med styrelsen och kliniska förtroendepersoner 

anser att händelsen ska tas upp på högre nivå kontaktas ordförande för MSR för att 

händelsen ska tas upp på MSRs nästkommande rådsmöte med 

studentrepresentanterna. Där beslutas det om och hur programkommittén för 

läkarprogrammet (PK) ska informeras om händelsen.  

Det är viktigt att de studenter som skickat in rapporterna förblir anonyma.  
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Riktlinjer 

● Mottagningsverksamheten är till för de nya studenterna. Därmed bör verksamheten i 

första hand ta hänsyn till deras upplevelse och främja deras behov. 

● Mottagningen pågår under cirka tre veckor.  

● Mottagningsverksamheten är frivillig och ingen tvingas delta mot sin vilja. 

● Alla studenter ska tillsammans motverka diskriminering och främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

● Deltagare i mottagningen ska följa de för mottagningsverksamheten framtagna 

alkoholriktlinjer som finns tillgängliga på Medicinska föreningens hemsida.  

● Deltagare i mottganingsverksamheten ska följa de för spex och film framtagna 

riktlinjer som finns tillgängliga på Medicinska föreningens hemsida.  

● Med hänsyn till de nya studenternas beroende sits till generaler, chefsfaddrar och 

faddrar råder under mottagningsveckorna reccefrid. Med reccefrid syftas att inga 

sexuella och romantiska relationer ska inledas mellan reccar och generaler, 

chefsfaddrar och faddrar. 

● Alla faddrar och generaler 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 Uppsalas presidie, i det främsta representerade av Vice 

ordförande och Socialt ansvarig.  

 

 

 

_____________________________________                     ______________________ 
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Jon Wallner, vice ordförande MF Uppsala               Ort och datum 
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