
 
 

 

 

 

 

Referat af MR konstituerende møde  
 15. september 2014 kl. 17-19 

Loungen, Medicinerhuset 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Referent: Silje  

Ordstyrer: Peter 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Rette: yngre lærere til yngre læger. Ellers godkendt.  

 
3. Konstituering af Medicinerrådet – herunder udvalg 

 

Ikke til stede, men stiller op: Agnes, Jonatan, Mette, Eirild, Kristoffer, Karen.  

 

Opstiller: Peter, David, Johanna, Khoa, Malene, Lasse, Vibeke, Lise, Nina R (ny), Christian (ny), 

Daniel (ny), Niels (ny), Julius (ny), Tharsika, Amalie (ny), Rasmus (ny), Søren, Marie, Mai-Britt 

(ny), Ane, Ellen, Anna, Nina, Anne Dorte.   

  

Alle opstillede optages i MR  

 

Udvalg: 

 

FU: Antal pladser i udvalget= 6. 

Kandidater: Peter, Agnes, Mai-Britt, Amalie, Khoa, Ellen, Anna.  

 

Resultat af afstemning (med stemmesedler): Mai-Britt, Khoa, Amalie, Peter, Ellen og Agnes 

vælges ind.  

 

VU: Mette, Niels, Christian, Daniel, Malene (Ane, overdragelse).  

PRIT: Vibeke, Julius, Marie, Mai-Britt (Nina, overdragelse). 

Faglig dag og Årets underviser: Malene og Tharsika.  

Festudvalg: Mai-Britt, Ane, Eirild, Jonatan, Søren  

Nationalt medicinerråd: Nina 
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Arbejdsmiljøudvalg: Ane 

Studenterrådet: Vælges senere (foråret).  

Biblioteksudvalget: Jonatan, Niels, Tharsika 

Institutfora: Vælges senere.  

Legatudvalget: Vibeke, Khoa    

Uddannelsespolitisk udvalg (UPU): David, Johanna, Nina R. 

Stud.med.sam: Malene, Ellen 

Studienævnet (SN): vælges senere (oktober). Møde én gang om måneden.  

Modriftsgruppe: Nina, Mai-Britt, Tharsika, Peter, Kristoffer, Malene, Julius 

Akademisk råd: Vælges senere (Oktober)   

 

 

4. Valg af semesterrepræsentanter 

 En kontaktperson til hvert semester som kan varetage semestrets interesser, og gå videre 

med spørgsmål, klager osv.  

 

1.- 3. semester: Rasmus. 

4. og 5. semester: Daniel og Amalie.  

6. semester: Tharsika.  

7. semester: Ellen.  

8. semester: Mai-Britt.  

9. semester: Anna.  

10. og 12. semester: Nina B.  

11 semester: Lise. 

 

5. Nyt fra UPU ved Johanna og David 

Oplæg:  

MR repræsentanter: Fremover kan MR formentlig kun stille op med én repræsentant og én suppleant.  

KBU algoritmen: KBU algoritmen er lagt i bero i et år.  

Fælles aftale ift. forskningsår (for alle de medicinstuderende): i Kbh og Aalborg er der ikke en aftale på 

plads i forhold til dette, som der er i Århus. Man vil have en fælles overenskomst. På UPU-mødet har 

der været forlyden om medicinstuderende fra Århus, som arbejder gratis ifm. forskning. Det skal fra 

MRs side præciseres, at indskrevne forskningsårsstuderende i Århus får den berettiget løn. Der er også 

studerende som frivilligt har valgt at forske ved siden af studiet ulønnet 

 

6. Studienævnet v. Nina 

 

Oplæg:  

MR skal diskutere omlægning af 12. semester. SN sagde i sin tid nej til at kirurgerne måtte være med i 

eksamen, men ja til at de kunne afholde professorklinikker. Bekymringen er dog hvorvidt eksamen 

bliver mere snæver, med kirurgien inde over, og samtidig har man fundet ud af at professorklinikker er 

meget dyre, og at man derfor ikke reelt har penge til at afholde disse. Derfor er der kommet et bud på 
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hvordan omlægningen af 12. semester kan se ud, med førnævnte in mente. Forslaget er bla. 

udarbejdet af Kristjar Skajaa og Torben Bæk Hansen): 

 

 
 

 

Diskussion af problemstilling: 

Der er enormt mange som holder pause nu, pga. fremdriftsreformen, og derfor vil kandidat 

semestrene være meget store til næste efterår. Samtidig er der mange som har merit for specialet. 

Hvis man skal finde en løsning, skal man derfor kigge fremad ift. hvordan det bliver på 12. sem, med 

tanke på disse studerende.  

12. semester er på nuværende tidspunkt gået fra et ekstremt læsetungt semester, til den nye model 

som er ”lettere”. Løsningen sætter sig samtidig mellem to stole, og det er for dårligt at det ikke 

fremgår, at det er økonomien der driver værket. De burde beskrive konkret hvorfor de laver den nye 

løsning.  

 

Forslag:  

Man burde have en ny eksamensform, der giver et overblik indenfor både intern medicin og kirurgi. 

Man skulle i så fald sige at alle skulle op i begge eksamener. 

 

Diskussion af forslag: 

Men samtidig er det svært at forlange at man skal gå til eksamen i noget man ikke har haft 

undervisning i lang tid (måske op til 3 år). Folk skal kunne skrive en god fokuseret journal, og det er det 

de skal testes i på 12. Hvilket de ikke bliver med den nye model, eller den gamle. Man burde forlange 

at alle skal op i almen medicin, og alle skal op i en patient. 

 

Afstemning: Skal de studerende på 12. sem. op i 2 eksamener i stedet for én (prøve i almen og kirurgi 

eller intern)?:  

Alle i MR stemmer for.  

Afstemning: Skal klinikken på 12. sem. i stedet deles ud (så man fx kun er 3 uger et sted):  

Alle i MR stemmer for.  

Afstemning: Kan MR bakke op om forslaget til nyt 12. semester (SE BILLEDE):  

Alle i MR stemmer imod.  
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7. IT-nyt v. David (udskydes) 

 

8. Nyt fra institut-fora (Vibeke)  

 

Oplæg: 

Møde i uge 37: Evaluering af universitet som organisation, hvor man ligger vægt på at beslutningerne 

skal flyttes nedad i hierarkiet. Et høringssvar til dette møde er lavet, hvor én person fra forummet 

mener at de studerende i studienævnet har rigelig indflydelse som det er nu. De fleste er dog af den 

holdning at det er uheldigt hvis de studerende får mindre indflydelse. SR sender et høringssvar hvor de 

plæderer for mere indflydelse for de studerende. MR kan også sende deres eget høringssvar. Tingene 

skal gøres mere formelle, så de studerende får mere indflydelse.  

 

9. Emner til Acuta 

 

10. Eventuelt 

 

Nyt fra studenterrådet v. Sissel:  

Boligseminar d.16. sep. for SR.  

Fællesrådsmøde uge 39.  

Hyttetur for alle SRs fagråd d. 3-5. oktober. Koster 30 kr.  

Univalg: d. 24-27 nov.  

SR’s høringssvar til udviklingskontrakt mellem universitetet og ministeriet blev velmodtaget.  

 


