
 
 

 

 

 
Referat af MR møde 

 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 

Ordstyrer: Agnes 

Referent: Silje 

Tilstede: Nina R, Rasmus, Amalie, Niels, Julius, Mai-britt, Lise, Josefine 

,Kristine, Kristoffer, Ages, Tharsika, Johanna, Peter, Ellen, Khoa, Marie, Mette, Kristian, Daniel, 

Malene, Julie.  

Afbud: Nina B, Eirild, Lasse, Vibeke 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. Punkt om møde ang. optimering af medicinerhuset tilføjes til dagsorden.  

 

3. Økonomi v. FU  

 

- Fortsat orientering om økonomien – orientering  

 

Oplæg: 

MR har fået tildelt 25.000 kr for året 2015 jf. den gamle aftale med AU, men vil fremadrettet 

ikke få tildelt dette beløb pr. automatik. MR kunne ikke få udbetalt de penge som ikke er 

blevet givet de seneste tre år, med tilbagevirkende kraft. Der vil fortsat kunne fås økonomisk 

støtte fra AU – men der skal søges om det gennem et ansøgningsskema. Fakultetet sætter i 

øvrigt pris på MRs arbejde – stod der i deres svar til MR.  

 

- Fremadrettet strategi for brugen af midler – diskussion & beslutning 

 

Oplæg: 

På sidste møde blev der taget hul på diskussionen omkring hvordan MR kan bruge nogle af de 

økonomiske midler som er til rådighed, til noget relevant.  

 

MRs forslag: 

 

Det er generelt godt at MR har en opsparing som en form for sikkerhedsbuffer såfremt 

uforudsete udgifter skulle opstå. Måske skal der overvejes at omlægge investeringerne i en 
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mere sikker investeringsprofil, samt at investere nogle af de penge som nu blot står bundet i 

en opsparingskonto.  

Man kunne investere penge i at MR-medlemmer kunne tage på kursus og udvikle deres 

kompetencer i forhold til det at drive en studenterforening med fokus på de studerendes 

behov. 

Man kunne også donere nogle af pengene til et godt formål (fx kræftens bekæmpelse), eller 

oprette et legat som studerende kan søge.  

 

 

4. Nyt fra Studienævnet v. SN 

 

- Nyt fysiologi pensum, 4. semester – diskussion & beslutning 

 

Oplæg:  

Der er lagt op til at skifte pensumbog til Boron & Boulpaep kombineret med Per Brodal’s 

Centralnervesystemet. Det er to omfattende bøger, og det drejer sig om ca. 850 sider i Boron 

og Boulpaep, samt ca. 106 sider i Brodal-bogen.  

 

Diskussion af problemstilling: 

 

Mange forelæsninger bruger nu Boron og Boulpeaps udlægninger samt illustrationer – det 

ville således passe bedre med undervisningen hvis man brugte den. På den anden side er 

neuro-afsnittet i denne bog ikke godt, og bogen kan generelt godt gå hen og blive tung at 

læse.  

I henhold til Brodal-bogen, er der meget information som går tabt ved at man kun skal læse så 

få sider. Som helhedsværk er bogen fin, men skal man kun læse de 106 sider, ville det 

formentlig give bedre mening at læse en anden mindre bog, som er mere overskuelig ved 

hvert kapitel. Man kunne evt. lave en pensumafgrænsning på den ene af bøgerne, og lade de 

studerende afgøre hvilken en af de andre de vil bruge.  

 

- Flytning af Socialmedicin fra 11. til 8. semester – diskussion 

 

Oplæg: Da 11. semester fremover skal være et internationalt semester, vi man flytte 

socialmedicinforløbet ned på 8. semester. Hvad mener MR om dette? 

 

Diskussion af problemstilling: 

 

Det giver god mening at flytte det, da socialmedicin primært handler om danske forhold, og 

derfor ikke er så relevant i forhold til et internationalt semester. 
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Socialmedicin passer dog ikke så godt sammen rent fagligt, med det man har på 8. semester. 

Man kunne i stedet rykke det op på 12. semester, for da har man haft almenmedicin, og 

meget undervisning er i forvejen fjernet fra 12. sem., som fx professorklinikker.  

12. semester er dog stadig travlt, så det kunne let gå hen og skabe et ekstra pres.  

Man kunne også arbejde for at få derma ned på 8. semester, og så stadig have socialmedicin 

på 11. semester. Derma kunne evt. også ligge på 7. eller 10. semester.  

Dog skal man huske at alle ECTS er fyldt ud på alle semestre, så når man flytter et fag, er der 

noget som ”skæres” fra i forhold til de andre fag på semestret – det er derfor ikke bare lige til 

at rykke rundt på.  

 

 

5. PRIT: T-shirt v. Julius – orientering 

 

- 15 stk. t-shirt til 1.950 kr. (uden moms) (farve: hvid, grå, sort) 

 

Oplæg: 

MR skal have t-shirts. Ovenstående priser er fra firmaet Zeuner, til t-shirts med logo foran og 

bagpå. De kan kun lave de ovennævnte farver.  

 

Kommentarer:  

 

Nogle i Medicinerrådet har kontakter til firmaer som måske kan gøre det billigere. Dette 

undersøges. Desuden skal t-shirts ikke være sorte, da de andre foreningers også er sorte.  

 

6. Input til møde i Institutforum Klinisk Medicin v. Ellen/Khoa – diskussion  

Se vedlagt bilag i mail.  

 

Oplæg: 

Khoa og Ellen sidder i en arbejdsgruppe som skal forbedre klinikophold for de studerende. Der 

skal udarbejdes et idekatalog. De har udarbejdet nogle konkrete forslag ud fra de ideer som 

MR kom med på mødet i december. Det meste er på plads i forhold til idekataloget  – men der 

er stadig plads til forslag.  

Næste skridt er også at arbejde for at de fleste af forslagene rent faktisk bliver implementeret.  

 

MRs forslag og kommentarer: 

 

Rigtig godt stykke arbejde med idekataloget.  Jo mere kortfattet man kan gøre idekataloget, jo 

større chance er der nok for at de vil læse det.  

Måske man kunne nævne de steder hvor klinik ikke fungerer optimalt, i selve idekataloget. Det 

er også vigtigt at de studerende fx bliver informeret omkring at de skal have en 
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hepatitisvaccine osv. Samtidig skal der sikres en formel opfølgning på idekataloget, så det ikke 

bare bliver glemt. Der er et generelt indtryk af, at de semesteransvarlige ved hvilke afdelinger 

som ikke fungerer – forsæt derfor med kommunikation med disse. Det er samtidig også den 

kursusansvarlige fra AUs opgave, at tjekke op på om klinik fungerer. 

 

MR kunne evt. tage lidt ansvar ift. at læse evalueringerne fra selve afdelingerne og holde et 

halvårligt møde. Det ville hjælpe at MR gik i direkte dialog med dem som står for 

klinikopholdene, da personlig kontakt kan gøre meget. Til et sådant møde skulle man i så fald 

invitere de kliniske lektorer - fx sige at én repræsentant fra klinikkerne på de enkelte forløb 

skulle deltage.  

 

7. Valg af semesterrepræsentanter til E2015  

 

Om semesterrepræsentanter: 

Som semesterrepræsentant er man MRs ansigt udadtil, og de studerende kan derfor 

henvende sig hvis de har spørgsmål, klager eller andet, til det semester de går på, hvorefter 

semesterrepræsentanten kan hjælpe dem videre. Semesterrepræsentanter for 

kandidatsemestrene snakker med den kursusansvarlige, én gang i løbet af semestret. Som 

semesterrepræsentant er det en god ide at være med i semestrets facebookgruppe. Den 

afgående repræsentant skal desuden sørge for at sætte den nye ind i tingene.   

 

Valgte repræsentanter: 

 

1.: Malene 

2.: Mette 

3: Josephine 

4: Julie 

5: Rasmus 

6: Amalie 

7: Niels 

8: Tharsika 

9: Ellen 

10: Ane 

11: Marie 

12: Nina Bjerre (Peter).  
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8. Varmestuens møder ang. optimering af medicinerhuset  - orientering 

 

Varmestueudvalget holdt møde med Stud. Med. Sam. torsdag d. 14.5.15, for at fortælle om 

udspillet til optimering af medicinerhuset. Foreningerne tog generelt godt imod forslaget, og 

bekræftede at de ønskede mere opbevaringsplads i medicinerhuset.   

IM kunne også godt se det fornuftige i at deres lokale skulle bruges til noget andet.  

IMCC var dog ikke enige i at forslaget var en god ide, og skrev en mail til VU omkring dette. 

Derfor afholdte VU sammen med IMCC, et møde d. 18.5.15. IMCC argumenterede bla. for at 

det ikke gav mening at fjerne deres kontors funktion (jf. optimeringsplanen), da de i så fald 

hele tiden skulle booke mødelokalerne alligevel, grundet deres mange møder. Samtidig 

forklarede de, at de var i gang med at hyre en sekretær, som også skulle have en kontorplads. 

Sammen med IMCC lavede VU derfor nogle ændringer i planen, som betyder at:  

IMCC opgiver kristenmedicinerrummet og det bliver depot. Silje får kontorplads i IMCC, som 

således beholder deres rum. Depotet bliver grupperum. MR bliver til mødelokale som skal 

bookes, og derudover kan det bruges som grupperum. IM bliver opbevaringsrum for de 

forskellige foreninger. Muligvis kommer der et depotskab i MR også. Kopirummet bliver til 

grupperum. 

 

Diskussion af ovenstående problemstilling:  

 

Som oftest foregår foreningsmøder som efter almindelig studietid, hvorfor IMCC-rummet 

alligevel ville stå tomt det meste af dagen, uden at den almene studerende skulle kunne få 

adgang til fx at holde gruppemøder. Det er vigtigt at optimeringen generelt kommer de 

studerende til gode, ikke blot en forening, på trods af dens størrelse. Hvis IMCC kontoret 

forbliver et lukket rum, vil dette netop kun gavne de få som har adgang til det.  

Det er dog også vigtigt at tage hensyn til, at IMCC råder over mange foreninger, og dermed er 

en stor del af foreningslivet på medicin, hvorfor de selvfølgelig også skal have en stemme. Det 

giver fx også god mening at de får eget opbevaringssted, da de har mange foreninger som i 

forvejen deles om det opbevaringsrum de har nu. Man kunne overveje at lave en 

overgangsfase, og sige at IMCC kan få kontoret, indtil de finder et nyt sted på AU. Dette er dog 

ikke så ønskværdigt, da VU har et møde med arkitekten på AU d. 11. juni, hvorfor et endeligt 

forslag gerne skulle være på plads, inden da. 

Måske behøver man ikke have lås på døren til MR og IMCC kontorerne, hvis man fx bare får 

skabe der kan låses (hvor printer også kan stå) og en bærbar computer til sekretæren, som i så 

fald også kan låses inde? I et sådant tilfælde, kan kontorrummene (både MR og IMCC) jo godt 

åbnes op som grupperum. Man kunne samtidig også stille depotskabe op i alle lokalerne, i 

stedet for at have et stort depotrum. Evt. kan man fjerne de midterste bogskabe på 3. sal og få 

endnu et grupperum.   
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NY PLAN ud fra ovenstående debat:  

 

Kopirum bliver til grupperum. MR-kontoret bliver til fællesgrupperum/mødelokale. IM bliver 

til kontor for MR i kontortid og derudover til grupperum. KM rummet bliver til grupperum og 

IMCC kontor i kontortid, hvor IMCC også har opbevaringsskabe. IMCC kontoret bliver til 

fællesgrupperum og mødelokale. Depotskabe bliver fordelt i alle rum.     

 

De MR medlemmer som var til stede vedtog (minus to medlemmer), at dette var et forslag 

som skulle arbejdes videre med.  

 

 

 

 

 

 

 

 


