Dagsorden til MR-møde d. 14/5-2012 kl. 17-19 i
Frokoststuen på Folkesundhed
1. Valg af ordstyrer og referent
Sidsel er ordstyrer
Sanne er referent
Tilstede: Sidsel, Morten, Agnes, Søren, David, Marie, Rikke, Lise, Kira, Lasse, og
Sanne T.
Afbud: Anne D, Andreas, Heidi, Alexander, Anders, Kim, Nina, Sigrún, Agnes,
Martin, Jonas, Lars og Jonatan
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
Opfølgning:
Semesteransvarlige er ikke kommet i PRIT endnu
Der er ikke sendt mail til tutorerne vedrørende pladen fra læsesalen som MR
betaler
3. Nyt fra udvalg:
a. FU
 Nyt vedrørende budget
Møde med banken på mandag. MR har nogle penge i aktier og nogle i
obligationer og det skal nu diskuteres hvad det er bedst at gøre med pengene,
for tjenes der ikke meget på dem der vil det være nemmere at flytte dem over
på en lukket konto i stedet da det er meget bøvlet at have pengene stående som
nu. Der bliver sendt en mail ud med nærmere informationer efter mødet på
mandag.
b. Studienævnet?
OSCE-eksamen har fået lange udsigter. Der arbejdes på en OSCE på 12.
semester – dog stadig indledende runde. Der bliver en prøvestation på 8.

semester, som skal udledes hvert semester med flere stationer. Multiple choice
er ikke en god slags eksamen, hele studieformen er multiple choice og OSCE,
det er ikke optimalt.
Er der penge nok og er der cheflæger nok?
Resultat: forsøge at integrere flere stationer med henblik på at få det
udbygget. Skal samarbejde med den nye afløser for Djurhuus.
De næste 2-3 semestre får ikke en OSCE på 8. semester.
Når man tester teoretisk lærer man bedst, det handler om resurser (ikke
penge), evt. skal regionshospitalerne indblandes.
10. semester: aflysning af mange onkologi undervisningstimer, onkologi
rummene er overbookede. Der er skrevet en klage, som har virket.
c. Valg af to medlemmer til institutråd; Klinisk Institut
Kim, Morten og Kira stiller op
Det skal undersøges om man kan have en suppleant.
4. Ansøgning om projekt: renovering af Medicinerhuset
Berit Eika har opfordret til at søge penge til renovering af Medicinerhuset.
Har søgt om 200.000 kr. Der skal evt. søges mere.
Ideer til ansøgning om bevilling:
Slå på fremtidige idealistiske mål på Health.
Flere og flere studerende benytter Medicinerhuset.
Bruser og flere bogskabe i Medicinerhuset – fint med en arkitekt som kunne
rådgive om bedre udnyttelse af pladsen.
Konkret: opstille eksempler på hvad der er galt og hvad der skal ordnes i
Medicinerhuset, så er der også bedre overblik over hvor mange penge der skal
bruges.
Der skal sendes udkast til ansøgning rundt til hele MR så man kan komme med
forslag.
Udvidelse: Undervisnings lokale i biokemi kan laves om til læsesal?
Reoler på 3. sal: VU er gået væk fra dette igen. 12. semesters læsesal skal
alligevel ’lukkes’.
5. Kampagne om klinikopførsel
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Der er ikke sket mere siden sidst.
MR er blevet kontaktet af FADL: hvem vil være tovholder på opstart af diskussion
om emnet?
Rikke bliver tovholder, hun sidder også i FADL.
Hvad der snakkes om skal sendes rundt i MR på mail. Det skal diskuteres hvad
kampagnen skal indeholde – skal sendes rundt internt i FADL og MR, tilliden ligger
hos dem som har fået opgaven at lave kampagnen sammen med FADL.
Der skal være en udmelding til resten af MR, ikke alle behøver godkende, det er kun
så man har mulighed for at melde ud hvis man er utilfreds med resultatet.
Opgaven var at finde ud af hvad FADL ville med dette. Ikke alle skal være med i
processen, men midtvejs-resultater sendes ud til MR så man her har mulighed for at
komme med kritik og ikke først når de færdige resultater foreligger.
6. Oprydning i Medicinerhuset
Den 30. juni er der Pamper-fest. Om dagen er der oprydning i Medicinerhuset og
dagen efter gøres der rent efter festen.
Hvor søges pengene til Pamper-festen? Betaler MR? Burde være i
varmestueudvalgets mappe. Bestyrelser i udvalg er inviteret til denne fest. Sanne
er med til at arrangere Pamper-fest, og hun skriver ud at folk skal melde tilbage
hvor mange de kommer.
IMCC laver mad, MR står for koordinering - liste forefindes med hvad der skal
laves. Agnes står for dette.
Sedler i Medicinerhuset (’skræmmekampagne’) er gode. Folk læser dem, men
ændrer ikke adfærd.
Køleskabe: trænger til rengøring. Der skal tages fat i de køleskabsansvarlige.
Der skal meldes tilbage til VU omkring rengøring af køleskabe.
7. Emner til Acuta?
OSCE eksamen
Nyt Klinisk Institut udvalg
Semesteransvarlige
’Medicinerhuset lukker kampagne’
8. Eventuelt
VAB:
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Reglerne bliver ikke overholdt på læsesalen (meget snak, spisning, der smækkes
med dør, pausen holdes lige udenfor døren og det kan høres på læsesalen) – der
skal hænges sedler/plakater op vedrørende god brug af læsesalen og at det er i
orden at prikke til folk hvis de ikke overholder reglerne. Fælles VAB udvalg
sammen med tandlægerne.
Der er køleskabspladser i VAB for medicinerne som ikke er forbeholdt 12.
semester, der skal tjekkes op på disse.
Tomme bogskabe i VAB, skal tjekke om ledige bogskabe tilhører medicinerne.
Sidste semester på gammel ordning:
Overlap på 8./9. semester. Forskningsopgave må flyttes.
Der går mange rygter: Efter 9. semester kan merit overføres, flyttes man på ny
studieordning frafalder denne merit.
Kan man starte på 10. uden at have gjort 9. færdig?
Man kan komme til at mangle points
Hanne Toksvig kender formentlig regelsættet for dette
Løsning: Sende mail til studiekontoret og tag problemet med i studienævnet. Skal
desuden skrives i Acuta når der kommer svar så rygter og forvirring kan stoppes.
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