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Referat af MR-møde torsdag d. 21. oktober
Tilstede: Tine B, Tine G, Henrik, Simon Mylius, Peter, Line, Lise, Eva, David, Vibeke, Rasmus, Kim,
Nadja
Ikke tilstede: Morten, Steen, Lene Maria, Kasper, Britta, Berit, Simon BH, Sine, Sigrún
1. Valg af ordstyrer, Nina Bjerre
Referent, Peter Dalsgaard
2. Godkendelse af referat
Der skal i fremtiden være opsummering af MR’s holdning sidst i hvert punkt.
Det skal ikke refereres hvem der siger hvad i diskussioner.
Tine Gregersen retter sidste mødes referat til og sender det rundt til MR til
godkendelse.
Dagsorden, godkendt
3. Nyt fra udvalg:
a. FU:
i. Skal vi have en repræsentant i UPU og/eller i GYL?
(Uddannelsespolitisk Udvalg, Gruppen af Yngste Læger)
Fornuftigt at vi sidder der, for at MR er orienteret om hvad der foregår på
landsplan, i FADL og GYL. Vi bør vælge én nu, for at bevare vores plads. For at
sidde i GYL skal man først vælges ind i UPU og så kan man blive valgt som
observatør i GYL.
Vi skal dog ikke tvinge nogle fra MR til at sidde i UPU.
Vi kan holde os orienteret gennem referater og dagsordener ved at have et
passivt medlem, der evt. kunne blive aktiv hvis ønsket.
Tine Gregersen bliver valgt som medlem i UPU.
ii. Valg til Universitetsbestyrelsen – opstillede til valg
Der er snart valgt til universitetets bestyrelse. Vi er i valgforbund med
Studenterrådet (SR), så en liste opstillet af MR generer stemmer til SR’s
spidskandidater.
I år har de partipolitiske studenterorganisationer indgået valgforbund for at få
en plads i universitets bestyrelse.
Opstillede til bestyrelsen er: Nina Bjerre og Peter Dalsgaard
iii. Budget
Der er brugt 50% mere end budgetteret på afholdelse af Årets underviser. Hvis
udvalgene ikke kan holde sig indenfor budgettet skal FU informeres, så
budgettet evt. kan rettes til næste år. Der opfordres til at man holder sig
indenfor budgettets grænse.
b. PRIT: slogan til MR – er der nogle gode forslag?
Tænk over slogans og skriv dem til Nina.
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T-shirts, PRIT arbejder med tanken om, at der kun skal laves 4 t-shirts, som
kan bruges når MR skal præsenteres til rusarrangementer, foreningsbazarer o.l.
4. Valg til Akademisk Råd (AR) og Studienævnet (SN)
AK er rådgivende for dekanen og snakker meget om økonomi. Det er optimalt
hvis det er en ældre studerende, evt. en forskningsinteresseret, da der ligeledes
tales meget om forskning. Det er et godt sted at sidde for at holde sig
informeret.
Opstillede for MR: Henrik Hansen, Simon Mylius
Nina Bjerre (som suppleant)
SN er stedet hvor vi har størst indflydelse på vores egen uddannelse. SN
arbejder meget med studieordningen (ændringer i denne samt udvikling af ny),
dispensationer, undervisningsevaluering mm. Der er møder ca. hvert 14. dag
samt formøder.
Opstillede for MR: David, Henrik Hansen, Nina Bjerre, Lise, Tine Lauritzen, Kim
Suppleanter: Eva, Line
5. AMEE 2010 – oplæg v. Sine, Simon og David
Take home messages:
Elektroniske OSCEs (knap så dyre, videoklip, hvor man skal interagere med
computer, brugt i UK).
Projekt: Mailkorrespondance mellem studerende
Animationsprogammer til undervisning i anatomi og fysiologi – findes på
Univadis.dk
Håndtering, læring og løsning af ”fejl”, håndtering af egne lægefejl.
Samarbejde mellem klinik, universitet og regioner. – Problem i andre lande.
Noget vi har styr på.
Desværre kunne ingen af vores repræsentanter i SN deltage. Deltagelsen var
meget lærerig og der opfordres til at vi sender en delegation, blandet af både
folk der sidder samt folk der ikke sidder i SN.
MR ønsker mere oplysning om de fremlagte emner, specielt de elektroniske
OSCEs så vi kan forholde os til, om det er noget vi evt. vil arbejde videre i mod
at få.
6. Optagelseskriterier på studiet
Optagelseskriterierne er bestemt ved lov. Ændring af %-vis optag på kvote 2
samt ændring af optagelsesprocedurer på kvote 2 skal søges ministerielt og er
forsøgt forgæves af en række studier.
I Odense optager de 50% på kvote 2.
Fanger man én der egentlig ikke ønsker at blive læge pr. semester spares der
penge på langt sigt.
Vi ønsker flere mandlige studerende, helst 50%. (hvad er %-delen af mandlige
studerende optaget på kvote 2 i forhold til kvote 1?).
Vi skal overveje mulighederne og vores ønsker grundigt, for ikke at spilde en
masse MR-kræfter på en allerede tabt sag.
De konservative optagelseskriterier vi har i Århus har ingen sammenhæng med
de 7 lægeroller vi skal ende ud med at opfylde som uddannede læger.
Interessant at finde ud af hvor mange der gennemfører i Odense af dem de har
optaget på kvote 2 i forhold til kvote 1.
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Det må være SN der skal arbejde med dette (hvis vi ønsker det). Der er dog
tvivl om villigheden blandt SNs VIP’er til at arbejde med dette.
Det vil betyde en stor øget arbejdsmængde for studieadministrationen – hvilket
vi nok ikke bliver populære på (hos dem).
Vi kan nedsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde med et oplæg omkring alt
godt ved ændrede optagelseskriterier. Hvem skal vi hive fat i, hvordan ser
tallene ud i Odense?
Et enigt MR vil arbejde videre på at belyse området.
Arbejdsgruppen består af: Nina, Kim, Tine Lauritzen, David
7. Eksamensformer på den nye kandidat – v. Studienævnsmedlemmerne
Hvert semester er 20 uger. Der er krav om reeksamen indenfor semestret,
hvorfor 4 uger skal tages ud hvis der skal være skriftlige eksaminer (ikke
multiple choice (MC)). Derfor bliver mange af de kommende eksaminer på
kandidaten multiple choice for at få så meget tid som muligt til undervisning og
klinik. Der arbejdes så med indstillingskriterier for at gå til eksamen, fx opfyldte
kliniske færdigheder mm.
Rådet for Klinisk Institut er positive overfor tanken om muliple choice
eksaminer, da dette bliver realiteten i postgraduat uddanelse.
Der skal et holdningsskift til, da vi går fra meget teoretisk tunge eksaminer, til
at vi bliver bedre klinikere og godkendt i klinikken til at kunne fungere som
læger og får måske enklere eksaminer.
Tanken er at der skal bøger med til eksamen, så eksaminer kan gennemføres
på computer. Der skal dog ikke være tid til at alt kan slås op (1-2 min til hvert
spørgsmål).
Der er bekymring om opgaverne (MC) kan laves godt nok, om det bliver for let
eller for tilfældigt, der skal spørges bredt (ca. 20 spm) indenfor emnerne i hver
eksamen.
Ligeledes er der bekymring om hvem der er garant for at vores uddannelse
holder samme høje kvalitet. Arbejdsgrupperne ser SN som vagthund mens SN
til tider ser oplæggene fra arbejdsgrupperne som deres gennemarbejdede
ønsker.
8. IT ved AU – v. David
Alle fakulteter ønsker at kunne lægge forelæsninger og andet op. Specielt
fysiologi og anatomi hos medicin. Koster 500.000 kr om året i copyright for hele
universitetet, så kan vi lægge alt op. Evt med brugerbetaling hvis det er
forbundet med store udgifter.
MR er meget positive, dette kunne også medføre bedre forelæsninger, da
forelæserne måske kommer til at tage kritisk stilling til deres forelæsninger,
slides mm.
AU IT var afsender på mødet.
MR ønsker at arbejde videre med dette.
Spørgsmål
– er der planer om at sammenlægge alle de mailkonti vi har som studerende,
én fra universitetet samt én fra fakultetet?
– Kunne ændringer i undervisning evt. komme på en online kalender/
interaktivt skema i stedet for mails? Problemet er at der ikke er fuldstændig
centralisering. Det ville være meget omkostningsfuldt da vi er så mange
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studerende med individuelle skemaer. Det er omstændeligt at man får en
mail og efterfølgende skal ind online og tjekke hvad ændringen er.
Nyt IT udvalg består af: Simon og Rasmus
9. Evt.
Dato for MR julefrokost er 11. december, det bliver sygt sjovt men vi mangler
et lokale.
Brev fra Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse. Invitation til årsmøde, 18.
november i Odense. Interesserede skriver til David.
Møde i Nationalt Medicinerråd d. 27. november i Århus. Det kommer til at
omhandle studieordningen i Ålborg.
Varmestuen arbejder på at få Medicinerhuset malet. Dekanen søges til februar,
hvor der er penge igen. Ligeledes arbejder der på at få mere rengøring. Vi har
fået tilladelse til at få malet væggen bag fredagsbaren.
Der indkøbes en ny kasse til glemte ting. Disse hører til i kopirummet.
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