Referat af MR‐møde d. 15/4‐2013 kl. 17‐19
i Frokoststuen på Folkesundhed:
1. Valg af ordstyrer og referent
Khoa er ordstyrer og Sanne er referent
Afbud: Sara, Johanna, Rikke, Sidsel, Heidi, Lasse, Eirild, Morten, Anna
Tilstede: Bjørn, Khoa, Sigrún, Ellen, Kira, Lise, Nina, Henrik, Martin, Anne Dorthe, Marie, Marie
M, Agnes, Ane, Anders, Jonatan, Søren C, Vibeke
2. Godkendelse af dagsorden og referater (februar og marts)
Dagsorden er godkendt.
Referatet fra februar er rettet. Begge referater er godkendt.
3. Nyt fra udvalg:
PRIT:
Hjemmeside: IT‐Søren lægger skabelon op til ny hjemmeside via AU, det skulle gerne være oppe
og køre onsdag i denne uge. På AU’s hjemmeside ligger der vejledning til håndtering af
hjemmeside + kurser i typo3.
UPU:
Møde i KBH i lørdags: Repræsentanter i ansættelsesudvalg? Ingen repræsentanter fordi der er
forskellige niveauer ‐ folk ansættes som adjunkter og det er et andet ansættelsesudvalg. I
Akademisk Råd kan man gøre indsigelse mod en ansættelse.
Planlægning af Faglig Dag ‐ Aarhus skal stå for dette.
Odense: 12. semesters undersøgelse omkring stikskader ‐ 30 % har oplevet stikskader. Forslag
om at lave guidelines har før været diskuteret, men det er der ikke blevet gjort yderligere ved.
God ide at se på hvad der forventes af dem der skal i klinik, og orientere om hvad skal man gøre
ved stikuheld. Studieadministrationen har en vejledning specifikt for stikskader. Kampagne
gennem FADL for et halvt år siden, resultatet af undersøgelsen er kommet senere. Evt. informere
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bredt om det at være i klinik. PRIT laver et udkast. Der skal meldes ud hvor man finder info.
Acuta er ikke det rette sted, folk læser det ikke ordentligt.
Studenterrådet:
Foredrag med Johannes V som er arbejdsmediciner i Herning, og var med til at starte
Medicinerråd op. Emne: ’Medicin og Studenterpolitik’, skal omhandle et ordentligt arbejdsmiljø
for medicinere på universitetet. Vil gerne holde foredraget i samarbejde med MR.
Spørgsmål: Er det noget folk er åbne for? Vil der være opbakning til det?
Holdninger: Tvivl om hvor mange medicinere vil møde op. Hvis det skal fange nogle skal den
’sælges’ anderledes. Hvis det er noget brugbart vil flere møde op. Evt. kan det kombineres med en
introaften i MR. Jonatan skal mødes med ham på torsdag og så vender han tilbage.
Transport: alle Aarhus Studenterråd skal fastlægge fælles politik omkring transportforhold. Vil
gerne have dem med fra MR som har siddet med transport‐problemerne for de studerende. Der
skal udarbejdes en fælles holdning til det.
VU:
Nespresso maskine: FADL har godkendt leasing af Nespresso maskine og der bliver en 3
måneders prøveperiode for at se om det fungerer. Træder i kraft i starten af næste semester.
FADL sørger for det kommer i gang og hvis det går godt vil FADL gerne at MR skal overtage
både indkøb og drift. To personer skal stå for rengøring og opfyldning, og får 22 gratis kopper
kaffe pr. måned hver for at bruge ca. et kvarter om ugen. Kaffekort: 22 kopper kaffe for 100 kr,
man sparer 10 %. MR skal hjælpe med at sælge. Evt. skal sekretæren sælge kaffekortet i
åbningstiden. Maskinen er forsikret, og UMBI kører maskinen ind i computerrummet når der er
fredagsbar.
Holdninger: MR skal passe på med hvilke faste opgaver der siges ja til. De to personer som står
for rengøring og opfyldning kan blive upopulære hvis det i en uge ikke lige kører som det skal. I
prøveperioden skal man ikke kunne købe kaffekort ‐ det skal ikke være sådan at folk brænder
inde med et kaffekort. Rengøringen skal ’sælges’ som en køleskabsplads da man får et kaffekort
som belønning. Det bliver ikke noget problem at finde nogle som vil stå for det, da mange bruger
medicinerhuset dagligt, især bachelorstuderende. MR vil ikke bindes til nogle opgaver i
forbindelse med maskinen endnu, men kan tilbyde plads til opbevaring. MR vil være positive
overfor tiltaget, men gøre det klart at MR ikke vil hæfte for noget økonomisk, og at MR bedre kan
forholde sig til det når prøveperioden er ovre.
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4. Institutfora
Institut for Klinisk Medicin: intromøde til instituttet, præsentation af medlemmer, snakke om
hvad der skal tages op i fremtiden. Møder fire gange årligt.
Evaluering: studerende skal melde tilbage på undervisningen, der er dårlig svarprocent på de
udsendte spørgeskemaer. Vigtigt der afholdes møder med kursuslederne, måske nogle
professorer skal have nogle pædagogiske kurser.
Forslag: spørgeskema sendes ud til kandidatstuderende, og tallene tages videre til
institutlederne, så man har noget konkret med.
Holdninger: Skal vide hvad den evaluering skal bruges til. Hvordan får man folk til at svare på
spørgeskemaer? Kan evt. gøres i forbindelse med klinikopholdet. Skal kobles sammen med det de
semesteransvarlige gør, så der bliver samlet op på problemerne via de semesteransvarlige.
Overveje hvad det er man vil have ud af spørgeskemaet, og om man muligvis når længere ved at
benytte sig af de semesteransvarlige i stedet for spørgeskema. Ved spørgeskemaer er der også
mulighed for at få positiv feedback. Fare for at der kun kommer ’brok’ til de semesteransvarlige.
Tage med videre: der findes evalueringsrapporter og dem skal man starte med at kigge på. Skal
ses som en invitation til at snakke undervisningskvalitet.
Institut for Biomedicin: Møde omhandlede arbejdsforhold for de ansatte på instituttet, men der
er også noget studierelevant indimellem. Vedtægter: studerende kan være med til at bestemme
akademiske spørgsmål og faglighed vedrørende undervisning og forskning. Der foreligger tema
for møderne så man kan se hvornår det er relevant at møde op. Møder fire gange årligt.
5. Pensum prøveudvalg i anatomi
Khoa til møde i onsdags. Der læses efter termlisten som er det de studerende har at gå ud fra.
Diskutere om man skal man gå væk fra termlisten eller ej – der er fordele og ulemper ved den.
Der skal muligvis findes noget der er bedre end termlisten. Pensumbeskrivelse kan gøres i
forskellige detaljegrader, svært at undgå det bliver en termliste. Prøver at hente inspiration fra
andre

lande

–

mulighed

at

sammenligne

med

andre

universiteter.

Ændring

i

anatomiundervisningen og splitte det mere op, pensum er for stort og man glemmer det meste.
Kamp mod mængde som er pakket ind i en kamp om modeller. I Odense og København er der
flere fag der er integreret, men de får ikke noget at vide om niveauet, og det er også et problem.
Der skal laves noget som har en reel betydning for de studerendes måde at læse og forstå på.
Eksperiment med tilsendt materiale: undervisere ser individuelt på det samme kapitel, og finder
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ud af hvad der skal være pensum i kapitlet og hvad pensumbeskrivelsen skal være, og der skal
bruges en fælles skabelon for hvordan beskrivelsen skal være.
Næste skridt: hvad er de kommet frem til med hver undervisers mening om hvad der skal være
pensum. Vigtigt at prioritere hvad man skal kunne. Kompetencebeskrivelse er ikke blevet nævnt,
men kunne være en mulighed at bringe op. Næste møde ligger i maj. Deadline: til sommer skal
der falde konklusioner og anbefalinger som kan implementeres til efterårssemestret.
Møderne generelt: De ældre læger tænker ikke i nye baner. Studenterunderviserne kommer med
gode input men de bliver ikke hørt på samme måde som de ældre læger, men det er heller ikke
studenterundervisere som skal bestemme pensum.
6. Emner til Acuta
PRIT: informationer om stikskader
Nyt fra MR fra mødet
MR opfordrer til at bidrage når undervisningen skal evalueres
7. Evt.
Lægeløfte: Når 12. semesters skal aflægge lægeløfte får man tre billetter til pårørende, men
nogle vil gerne have flere med og kontakter studiekontoret, som søger opbakning fra MR. Det er
ikke alle billetter der bliver brugt til aulaen. Evt. kan der sættes en storskærm mere op i et andet
og større lokale.
Semesteransvarlige: midlertidig kursusansvarlig for 10. semester er Anne Mette Mørke. Skriv
mail og informer samtidig om ordningen med semesteransvarlige.
Mail til 8. semester: møde med Anders Bonde den 23. april. Skal nå at trykke ny logbog inden nyt
semester. Folk skal melde tilbage på kliniksteder. Undersøge om logbogen kan tilrettelægges
anderledes. Det skal fremhæves at der er nogle procedurer som man skal have prøvet i klinik.
Studerende skal skrive hvilken funktion man har haft den pågældende dag, og få lægen til at
skrive under.
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