
  

  

  
           Referat fra MR-møde  
  
Afbud: Peter, Caroline, Mette, Bo, Christine, Magnus.  
Tilstede: Anders, Julie, Thomas, Olivia, Johanne, Julius, Aleksander, Emil,  
Niels Uldbjerg (viceinstitutleder), Hanna-Louise (sekretær).   
  

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Julius 
Referent: Hanna-Louise  
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden  
Referatet er godkendt.  
Dagsorden er godkendt.   

 
3. Nyt fra SN/AR (Studienævn/Akademisk Råd) – orientering 

Der indføres nogle UPL-personer, der bliver bindeled mellem universitetet, de studerende og 
afdelingen, som frikøbes til at optimere forholdene under klinikopholdet. Der lægges yderligere op 
til, at fremmødekravet på 80% bortfalder, så man i stedet for logbøger laver en journal over 
forløbet. UPL’en skal foretage en form for observation af om læringsmålene er opfyldt. Det skal 
sikre mere inddragelse i arbejdet.  

 
a. KA-revision 

Der har været møde to gange siden sidst både for bachelor og kandidat for at blive færdig til 
sommerferien.  
Der er arbejdet med at sikre overgangsordninger for ’skæve’ studerende, og man er landet på en 
fin løsning. Man skal dog i princippet tage 8. semester to gange, men kan springe over 9. semester 
på den nye ordning. Studerende, der begynder på forskningsår nu bliver ramt af ændringen.  
 
Der er skiftende svarprocenter på bacheloren. Der kan ikke forventes at få holdundervisning på den 
nye studieordning på 5. semester, men der lyttes til, når der har været dårlige forelæsere.  

 
4. Evt. nyt fra UPU v. Olivia – orientering 

Olivia kunne ikke deltage, men har fået referatet. Fremadrettet overvejes det, hvilken rolle 
MR kan spille i forummet.  

  
5. Opdatering på Klage-event v. Bo/Peter - orientering  

Eventet var en stor succes med mange besøgende, men der var desværre ikke nok kage, så 
eventet måtte slutte tidligere end planlagt. Alle klager er samlet sammen på post-its og er 
indledende blevet fordelt til forskellige fora, bl.a. varmestueudvalget og studienævnet. Der 
vil løbende blive fulgt op på punkterne og blive orienteret på facebook, når et punkt er 
fikset. Eventet gentages til efteråret.  
 

Dato og tid: 03/06/2019 
kl. 17-19  
 
Tid og sted: Kantinen 
Folkesundhed 



 
6. ID-kort til klinik + Klinisk rejsehold v. gæst Niels Uldbjerg - diskussion  

Niels Uldbjerg er viceinstitutleder med ansvaret for medicinuddannelsen på kandidaten.  
 
Det kliniske rejsehold er tænkt som en service, hvor studerende, der er utilfredse med 
klinikopholdet kan gøre opmærksom på, at der skal ændres noget. Fra den post-graduate 
uddannelse er der en inspektorordning, der fungerer godt, men kan godt være for ambitiøs, hvis 
der er studerende, der skal have ansvaret for det og sørge for filtrering af feedbacken og samtidig 
kunne besøge de steder, hvor der skal følges op. Der skal ikke laves flere spørgeskemaer til de 
studerende. Det er de ved at køre død i.  
 
Nye UPL-personer: Der betales 14 mio. kr. til Region Midt for at tage godt imod de studerende i 
klinik. Hver gang en afdeling har en student ude, skal der frikøbes et bestemt antal timer af en 
speciallæge for at sørge for, at forløbet bliver godt og at alting fungerer. Der skal fremover være 
løbende feedback.  

- Der kan eventuelt kobles på UPL’en, hvor en eventuelt negativ evaluering kan gennemgås.  
UPL’en kan sidde med en semesterrepræsentant fra det pågældende klinikophold, men det er i 
forvejen svært at rekruttere semesterrepræsentanter, så det er tvivlsomt at kunne finde en hver 
gang.  
 
Konklusion:  
Den nye studieordning starter om et år, og der kan Medicinerrådet indkaldes til møde sammen 
med UPL-personerne, hvor der kan lægges en fremadrettet proces.  
 
Evalueringerne kan tjekkes løbende, og det vurderes, om der skal laves en individuel udpegning af 
kliniksteder.  

 
ID-kort til klinikophold:  
Der har været noget snak om tekniske problemer med navnekortene. Problematikken afventer til 
den nye studieordning træder i kraft.  

 
7. Trello v. Thomas - orientering  
Thomas har oprettet en Trello for Medicinerrådet, hvor der løbende kan skrives opgaver i, så der bliver 
fulgt op på dem. Hanna-Louise vil stå for at opdatere disse undervejs i MR-møder.  
 
8. Løbende evaluering på kandidaten v. Thomas - orientering  
Thomas har lavet et system, hvor man let vælger semester og hold og hurtigt kommer ind i den 
relevante evaluering, der kan få flere til at deltage.   
Der mangler at blive lavet et system for streaming-forelæsninger.  
 
9. Nyt vedr. AU planlægningssystem + valg af nyt medlem v. Julius – orientering/beslutning 
Der er kommet et nyt planlægningssystem på hele AU, der skal træde i kraft sommeren 2021. Julius har 
siddet med som studenterrepræsentant i forummet. Man vil optimere lokalemassen for at undgå flere 
tomme lokaler.  
Julius bliver snart færdig, og der skal derfor findes en ny repræsentant, der sidde med den løbende 
evaluering af systemet.  

- Thomas tilknyttes arbejdsgruppen. Julius etablerer kontakt.  
 

10. Valg af repræsentanter til IKM (Institut for Klinisk Medicin) uddannelsesforum - beslutning 



Der er et nyoprettet uddannelsesforum på IKM, som skal holde fokus på de 
uddannelsesmæssige udfordringer på tværs af hele kandidatuddannelsen.  
Anders, Olivia og Emil er interesserede. Julius etablerer kontakt.  

 
11. Evt.   

- Der hentes ret meget evalueringsdata på Med-evalueringer og Med-McQ, der kan være 
personhenførbart. Der er ingen, der kan se data, men MR er obs på det.  

- Der er snart nyt semester, og der skal findes nye semesterrepræsentanter. Julie og Julius 
finder nogle, når eksamenerne er ovre.  

• Thomas tager kommende 9. semester.  
• Anders tager kommende 8. semester.  

- Julius er til sit sidste møde efter fem år i Medicinerrådet!  
 

 
I ønskes alle en glædelig sommer 

 
 
 


