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MR-møde tirsdag d. 17. Feb. 2009 kl. 17.00.

1. Formalia
Godkendelse af forrige referat:
”Eventuelt”-punktet uddybes om Aalborgsagen og journalisten.
Angående punktet om hepatitis skal der laves en ordning for dem der stikker sig på
mindre sygehuse, så de kan få booster-skud bagefter.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Til stede: Jacob, Line, Michael, Andreas Buren, Ellen, Kasper, Danja, Connie, Mia,
Nadja, Eva, Peter, Tine, Sine, Mette, Cecilie, Sidsel, Søren, Steffen, Bente, Mikkel,
Andreas Glud
Ordstyrer: Mikkel
2. Konstituering
Opsupplering/ Genvalg: Tone har valgt at stoppe i MR og Tine Warner er også trådt
ud. Der er til gengæld kommet et nyt medlem, Cecilie.
Der skal opsuppleres i nogle udvalg, og udpeges nye medlemmer til SR. Nye
medlemmer af udvalgene er: Peter Dalsgaard i PRIT og SR, Cecilie i
Kommunikation, tværgående patientforhold samt det almene sundhedsaspekt.
3. Nyt fra udvalg
 FU: Godkendelse af regnskab fra revisor med retur moms:
Michael og Andreas G fandt et par fejl i regnskabet. Da meget af regnskabet
omhandler MR Tryk er det svært for os at gennemskue. Der er dog kommet styr
på regnskabet fra kontoret med hjælp fra revisoren. Der kommer en regning på
revisoren igen, men derefter skulle vi være clean. Regnskabet godkendes med
mindre der kommer protester i løbet af de næste 14 dage.
 Litteratur bibliotek:
Der er kommet en masse nye bøger, som nu er blevet bundet ind. Mikkel, Andreas og
Simon kan give introduktioner til bøgerne. Der skal skrives åbningstider og

hjemmeside på mailen. De nye bøger skal stilles frem, så bøgerne kan ses på
kontoret.
 Faglig dag udvalg:
Fagligdag den 6 marts: IM står for Faglig Dag om doping. Årets Underviser kåres
samtidigt. Efter kåringen vil der være reception for den heldige vinder. Vinderen
skal i år være en kliniker. Da betalingen for øl og vand har været ekstrem
langsom, vil UMBI ikke sælge øl og vand til os i år. Enten skal betalingen gå
igennem Christian og kontoret, eller også skal der handles i Føtex i
Guldsmedegade, som tager imod vores EAN-nummer.
 Festudvalg:
Udsætter fastelavnsfest og holder forårsfest 4.april.
 PRIT/Rådet for klinisk undervisning:
Elektronisk undervisnings aflysning/ studerendes tilbagemelding på klinik: Der er
lavet formularer til at melde aflysning af undervisning, og udvalget glæder sig til
at se tilbagemeldingerne. Det ville også være dejligt med feedback på klinikopholdene, og der er sendt mails rundt med opfordringer til feedback.
 NMR (nationalt medicinerråd) – møde:
Der har været møde i København, som optakt til mødet i Odense. Emnerne bliver
uregelmæssighederne i uddannelsen og muligheden for en ensartet bachelor-del.
Formålet er at det skal være lettere at skifte mellem de tre medicin-uddannelser i
landet. På kort sigt kunne det være smart at udarbejde noget oplysning, som
opklarede hvilke forskelle der er. NMR arbejder på at definere hvad der skal være
på bachelor- og overbygningsdelen.
 StudMedSam:
Ødelagt projektor: Projektoren er gået i stykker mellem to udlån, og StudMedSam
søger om penge til en ny projektor. Den kan ikke repareres, da den har fået et
solidt gok. Pengene skal søges på studiekontoret, og søges på vegne af
foreningerne.
 Studienævnet:

Flere studerende til Århus: Helge Sander har besluttet at der skal være 100 ekstra
studerende per år i Århus. Studienævnet mener ikke at der rent fysisk er plads til
så mange ekstra studerende, og frygter at det vil forringe uddannelsesvilkårerne.
Beslutningen er kommet fra ministeriet, og er gået udenom studienævnet.
Dekanen er muligvis fanget mellem hensynet til uddannelsen og behovet for flere
penge. Vi har lavet et ad hoc-udvalg til at samle synspunkterne fra de studerende,
som skal resultere i fx læserbreve eller andre mediekontakter. Alle synspunkter
modtages på ki@medicinerraadet.dk. Tine foreslår at udvalget kigger på størrelsen
af auditorier og andre fysiske rammer. Desuden kunne det undersøges om der er
klinikpladser nok til så mange studerende. I sidste ende vil problemet muligvis
være manglen på speciallæge-pladser. For at indfri Sanders mål om flere
speciallæger, er det nødvendigt at bruge flere metoder, og at optage flere
studerende vil ikke opfylde målet. Der skal samarbejdes med andre grupper af
læger og studerende i argumentationen. Særligt skal der tages kontakt til de
studenter-ansvarlige læger på de forskellige afdelinger. Ad hoc-udvalget skal tage
sig af indsamlingen og koordineringen af de forskellige argumenter og
synspunkter. Udvalget tager kontakt til Acuta og annoncerer efter historier og
synspunkter på mails og i Medicinerhuset.
 Arbejdsgrupper: nyt siden sidst (kort):
Referater af de enkelte udvalgsmøder kan findes på hjemmesiden www.medu.au.dk.
Herunder et kort resume fra udvalgenes medlemmer.
Om overgangen til arbejdsliv: Ingen møder siden sidst, næste møde på mandag.
Om kandidatdelen: Der skal være større koordination. Desuden muligvis ændring af
modulstørrelser, muligvis et modul om lægerollen hvert semester i kandidatdelen.
Om hvad der mangler på studier: Kommunikationsundervisning, under klinikophold
eller under hele studiet? Tværgående patientforløb?
Om overensstemmelse mellem kompetence og afprøvning (eksamensformer): Der er
udarbejdet skabeloner for eksamensformer, og der snakkes om kommunikation,
logbøger og portefølje.
Om klinik og kliniske timer: Der skal være større ansvar i klinikopholdene, og måske
lægges klinik og fag sammen?
4. Eventuelt:
Ingen punkter
MVH FU

