Dagsorden for MR møde
Afbud: Caroline, Estrid, Magnus,
Tilstede: Anders, Niels, Ellen, Mette H., Nikolaj, Julie H., Bo, Archana, Julius,
Anne-Sif, Nivashini, Kamilla, Christian S., Tharsika,
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Niels
Referent: Line

Dato og tid:
06/03/2018 kl. 17-19
Sted:
Frokoststuen,
Folkesundhed (bygn.
1260)

2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden er godkendt.
3. Budget 2019 (2018?) v. Kamilla – diskussion
Oplæg:
Der er kommet bekræftelse på ansøgning om midler. Men der må stadig ikke bruges midlet på
forplejning selvom det foreløbige budget havde poster med udgifter hertil.
Kamilla har taget kontakt til Health omkring uddybning af forplejning.
De har godkendt et budget med samme midler med poster afsat til forplejning og fester.
Diskussion:
Det har været diskuteret før, med der er behov for svaret på den mail.
En som vil tage kontakt Tina Jørgensen? Evt. over telefon.
Niels tager kontakt til hende og undersøger sagen.
Ved formulering af Årets underviser. Her tages andre udgifter fra EAN-nr. Dette skal også tages op
med Tina (Niels).
Der skal rykkes fra Health.
Møde ift. konstituerende – forplejning betaler selv. Opsupplerende møde blev ikke holdt for
forårssemester.
Der kommer en undersøgelse af EAN-numre – kontrol af numrene med Niels (sendes på FU-mail,
men afvent mail fra FU).
Der afventes kontakt fra Health, som kan give svar på brug af midler.
4. Oplæg om 2020 studieordningen v. Nikolaj - orientering og diskussion
Oplæg:
For ca. 1 år siden blev der formuleret en vision for medicin-uddannelsen, hvilket tog nogle
måneder – involverede flere parter, herunder patienter ognyuddannede læger, som kunne have
en mening om, hvad en færdiguddannet læge skulle kunne.
Det blev efter sommer et færdigt dokument på 3-4 sider med flere punkter med visionen for en
færdiguddannet læge.

Første gang med vision for uddannelsen. Den er givet for uddannelser på fakulteter – studienævn
på uddannelserne på medicin. Det er et meget ambitiøst papir og skulle kunne motivere en ny
studieordningsændring.
I løbet af efteråret var der diskussioner om, hvordan en sådan en studieordning skulle se ud, som
nu er et næsten færdigt udkast.
Processen fremad – der kommer en arbejdsgruppe for bacheloren og en for kandidaten. Der
kommer til at sidde studerende, herunder flere fra MR. Herunder vil der så være en
arbejdsgruppe for hvert fag på både kandidaten og bacheloren, hvor der skal være studerende og
undervisere.
Fremvisning af ny studieordning for bachelor og kandidat. Arbejdsdokument og det kan eventuelt
kan ændres.
Lige nu opdelt i blokke, men kan lægge samtidig på et semester.
Bachelor 2020 (kassogram) – hvordan de gerne vil have det til at se ud. Det skal gerne starte fra
efteråret 2020. Det giver et år for disse arbejdsgrupper, herefter et år til implementeringen af
administrationen.
Bachelor (2020)
1. Semester –
- Kommunikation, psykologi, videnskabelighed (paraplyfag)
- Cellebiologi
- Genetik og Data
2. Semester –
- Funktionel anatomi – med et tidligt klinikophold
3. Semester
- Neuroscience – fag på engelsk
- Biokemi og fysiologi 1
4. Semester –
- Epi/Bio
- Biokemi og fysiologi
5. Semester –
- Mikrobiologi
- BA projekt
6. Semester –
- Folkesundhed
- Farmakologi
- Patologi
Diskussion:
Funktionel anatomi – gamle fag samlet under et fag, hvilket ikke er meningen. Dette skal også
være forstået af undervisere. Forslag til faget:
- Hvad skal der være under faget for, at det kun skal fylde 30 point – i forhold til et passende
pensum?
- Undervisningen skal tilpasses pointen – det skal bedre tilpasses, hvad folk skal kunne.
Mere anvendelig undervisning og ikke så klinikfjernt.
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Kan pensum blive mindre eller vil det bare blive stramt? Man skal være opmærksom på
det i arbejdsgruppen. Hvordan kan faget gøres godt, så det ikke føles så hårdt? Andre
former for undervisning eller test undervejes (som kunne tælle for eksamen – fordele
belastning).
- Funktionel anatomi – et fag og en eksamen?
- Dekanen ønske, mindre undervisning, altså mere undervisning uden en underviser tilstede
evt. Video, IT, hjemmeopgaver.
Kvaliteten kommer til at afhænge af, hvad der kommer til at fylde de fag ud.
Neuroscience – kun et engelsk fag – giver det mulighed for udveksling? Evt. Mikrobiologi, som har
flere engelske dele. Problemet er, at det ikke må ligge for tæt på ferien.
Genetik og Data – faglig relevans mellem disse to dele? Eller ville genetik passe bedre med
biokemi?
- Svært i forhold til koordinering mellem indhold – vil denne model gøre det bedre?
- Det ville være godt med en bedre introduktion til data i sundhedssektoren
Struktur – integration af fag frem for repetition af fag.
Der skal ikke kun rokereres fag, men også fokus på indholdet af fagene/pensum.
Der kommer arbejdsgrupper for hvert fag. Blanding af fagligheder og forhåbentlig et større fokus
på indholdet.
Studerende i arbejdsgrupper skal italesætte, at det ikke må blive som det gamle. Tilpasning af
indholdet til undervisning. Vigtig medintroduktion til læsning af artikler, som ville aflaste
bacheloren.
Det er stadig et tidligt stadie i forhold til indholdet af fagene. Det er vigtigt med indholdet af
blokkene, men også samspil mellem blokke. Der ønskes nytænkning i undervisning.
Biokemi og fysiologi – to fag fordelt over to semestre. Man kan ikke nedprioritere en af delene for
at nedprioritere man 50% af eksamen.
Nedprioritering af uddannelse med konfrontation – skal ned på 18 konfrontationstimer pr.
Studerende pr. Uge. Derudover skal den studerende kunne følge undervisning uden en
underviser. Dette skal tilpasses det enkelte fag. Der er mest behov for konfrontation tidligt på
uddannelsen.
Det omhandler meget, at underviseren skal kunne se sig selv i det, i forhold til placering af fag på
hvilke semestre.
Kanidaten 2020 (kassogram)
1. Semester –
- Inflammation
2. Semester –
- Valgfrit
- Abdomen
3. Semester –
- Valgfrit
- Hjerte-lunge-kar
4. Semester –
- Speciale
- Hoved/Neuro
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- Psykiatri
5. Semester –
- Internationalt semester med GOP
- Klinisk genetik
6. Semester –
- Retsmedicin,
- Klinisk farmakologi
- Akut-kronisk
Der kommer mindre klinik, men samme midler på at skabe et bedre klinikophold.
Det giver afkald på bredde frem for dybde – kendskab til flere specialer.
Her kommer der arbejdsgrupper for hvert fag. Kandidaten bliver lettere forsinket og kører
forskudt i forhold til bachelor.
Ingen ændringer på 1.semester på kandidaten – men indholdet vil ændre sig.
1.semester skal være forberedende til valgfag på de næste semestre. Her skal professionsspor
også indarbejdes.
Ved Hjerte-lunge-kar er der meget læsestof i forhold til klinik, som burde tilpasses bedre.
Dem som starter på kandidat i efterår 2020. Den nye studieordning træder i kraft på en gang, men
uden, at nogen igangværende studerende taber noget. Der vil være en overgangsorden.
5. Valg af studerende til arbejdsgrupper til bachelorrevision v. Nikolaj – beslutning
Bacheloruddannelsen:
Funktionel anatomi- Christian S.
Neuroscience – NSM
BA-projekt – SMS
Biokemi og fysiologi 1 og 2 – Anders K.
Cellebiologi - Bo
Arbejdet vil strække sig året ud. Nikolaj tager kontakt.
Der kan være eventuel hjælp fra Fadl og andre interessegrupper.
Det kan bredes ud på fakultetet, men god mening med nogen som kender processen og er
interesseret i faget.
Positiv stemning ved bachelor-gruppen, men kan være problematisk i forhold til budget.
Arbejdsgrupper til kandidatuddannelse kommer senere.
6. Semesterrepræsentanter v. FU og Caroline – diskussion
- 7. semester mangler
- (6.2) Kan vi facilitere holdrepræsentanter til de første semestre? Kan tutorerne?
Caroline er syg.
7.semester repræsentant er fundet og er Nivashini.
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- 6.2: Ved Nikolaj
Skal MR hjælpe med at finde holdrepræsentanter til hvert fag eller kan tutorerne hjælpe her?
Hvordan gøres det nu? Gennem underviseren, som måske kan overse dette. Bedre løsning med
tutorerne, hvilket burde være en let opgave.
Julie tager kontakt til cheftutor. Der skal findes en fra hvert hold på de første to semestre.
7. AMEE 2018 v. Caroline – orientering
- Vil du med?
Caroline er syg. Julius fortæller.
AMEE – verdens største konference for medicin-undervisning. Der er tradition på AU for at sende
3-4 afsted hvert år. Det skifter mellem byer. I år er det i Basel, Schweiz.
Sidste år blev der spurgt bredt ud på medicin, men ikke den store interesse for deltagelse. Så i år
vil det blive internt i MR. Der søges penge fra AU, som sponserer udgifter for deltagelse.
Caroline og Julius undersøger, hvor mange pladser AU vil sponsere, men der er mulighed for
omkring to mere til at deltage.
På AMEE er der små og store foredrag. En konference for professorer og studerende. Det kan
omhandle forskellige emner. Stor programguide for foredrag m.m., hvorfra man kan vælge ud fra
interesser, f.eks. stress under uddannelse. Muligheder for at tage ideer med hjem, som kan
arbejdes videre med på MR-niveau.
Deadline? Julius og Caroline undersøger antal pladser først ved AU, men allerede nu kan man
overveje at deltage og undersøges hvordan det skal passe til studiet.
Det vil komme op på et senere møde.
8. Medicinerhuset v. Niels – orientering, diskussion og beslutning
- Økonomi og drift
- 40 års jubilæum
Oplæg:
Niels er i VU. Der skal komme afklaring i forhold til økonomi – EAN.nr. og de dertilhørende penge.
Der er undersøgt i arkivet, men fandt ikke noget information i referater.
Der er taget kontakt til Health. Der er bevilliget 100.000kr til drift af Medicinerhuset, som MR må
bruge.
Der har tidligere ikke været fokus på det. Fremadrettet skal bevillingen anvendes optimalt.
Fast udgift er kun løn til sekretær. Der er 62.000kr til overs herefter.
Andre overvejelser i forhold til budget på 25.000kr – kan kontorartikler tages herfra?
Præsentation fra VU – der er sket flere indkøb, herunder er der kommet lås på skabet i køkkenet.
Nye indkøb er bl.a. kogeplader til Medicinerhuset. Niels er indkøbsansvarlig i VU.
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Jubilæum for medicinerhuset (40år)
Besøg på arkiv blev til en artikel omkring Niels’ besøg. Der var en invitation til indvielse af
Medicinerhuset d. 8.5.1978. Skal dette jubilæum markeres. Nogle som vil være med til at
arrangere dette? Fadl og Umbilicous er med.
Diskussion:
Hvad skal de 100.000kr og anden bevilling bruges på? Egentlig anvendes anden bevilling fra AU
heller ikke optimalt.
Det skal noteres et sted, hvordan denne aftale er. Begge bevillinger udløber hvert år og skal
anvendes på årligt basis.
Skal indkøbsansvarlig være fra MR – Dem fra VU er ikke interesseret i MR og vil derfor ikke være
medlemmer.
I forhold til jubilæum – nogen, som ville være drivkraft bag?
Det kan være i forbindelse med en bar eller en, som har en god ide.
MRs opsparing kunne bruges her. Fadl vil også gerne støtte. Hvilke ressourcer må bruges herpå?
Det ville passe godt i forhold til eksamenslæsning i huset. Det behøver ikke være en bar, men kan
være kaffe og morgenbrød. Det vil passe bedst en fredag, men d. 8.5 falder på en tirsdag. Det
falder tæt på kapsejlads (4.5). Det behøver ikke være med Umbilicous, men bare en mulighed.
Anne-sif og Archana er interesseret og tager kontakt til Fadl. Midler kan tages fra MRs opsparing.
Halv/halv med Fadl. Eventuelt ressourcer fra fakultet, som måske vil deltage. Der skal tages
kontakt hurtigt til fakultet, hvis de skal være med.
Beslutning:
Indkøb til kontor tages fra 25.000kr-konto.
I forhold til Jubilæum tager Anne-sif og Archana kontakt til Fadl omkring udgifter. Ellers tages der
fra MR’s opsparing.
9. Postkasse ved foreningshuset v. Niels og Line - diskussion og beslutning
Postkasse ved det nye foreningshus (1190)?
Melde ud til stud.med.samf. – at adressen ændres og fokus på ny adresse
Der er lavet en formålsbeskrivelse af nyt foreningshus, som ligges op på Facebook og MRs
hjemmeside.
10. Nye parkeringsregler– studerende kan ikke bruge medarbejderpladser v. Kamilla – diskussion
Oplæg:
Studerende kan ikke længere parkere i Uni-parken, hvor parkeringspladser nu er forbeholdt
ansatte. Det er meldt ud til de ansatte, men ikke til de studerende?
Diskussion:
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Det er lavet for hele universitetet, både Fuglesangsalle og Nobel-parken. Studenterrådet har taget
kontakt til universitetet. Der kommer fokus på, at nogle studerende kan have behov for at komme
hertil i bil.
Studenterrådet har en arbejdsgruppe på sagen. Der kommer en kampagne, som MR eventuelt kan
være med i.
Det har ikke betydning at tage fat i fakultetet, da det er hele AU.
Studenterrådet vil holde MR til orientering, da flere andre fagråd også er utilfredse med dette.
11. Forårets møder – orientering
- 4. april, 3. maj og 4. juni.
12. Evt.
12.1: Christian S. – 2.semesters reeksamen
2. semesters reeksamen – Høj dumpeprocent og gennemsnitskarakter på 1.8. De har været ret
strenge og der er kommet flere klager over karakterer. Det er samme censor ved dem, som klager.
Skal MR være med?
Diskussion:
Alle skal lave en individuel klage.
Studienævnet er kontaktet og vil også klage. Eksamensopgaven skal gås igennem.
Skal MR gå den igennem?
De vil kigge efter, hvad MR og studienævnet har markeret ved klagesager.
Hvor langt kan man komme med at klage? Dette er set før ved andre reeksamen?
Alle der klager, kan få en revurdering af eksamensopgaven.
Først vil man få at vide af faget, hvad der er fejl, hvis man fastholder sin klage kommer den videre
til et specielt udvalgMR kan indkalde til møde med faget. Det har ikke betydning for klagerne, men for reeksamen
fremadrettet.
Det er vigtigt for de enkelte at klage selv og derefter kan der tages kontakt til faget.
12.2: Emil (formand for studenterrådet)
Studenterrådet har fået nys om et politisk forslag mandag, som har betydning for studenterrådet
og fagråd.
Der kan komme et forslag om afskaffelse af studienævn mandag fra arbejdsgruppe om bedre
universitetsudvalg.
Et nyt studienævn vil måske være rådgivende, men dens kompetencer fjernes.
Studenterrådet vil lave en kampagne mod dette.
Der vil komme et møde på mandag i studenterrådet omkring kampagnen. Det er særlig relevant
for studienævn fra MR, som evt. kan hjælpe til med kampagnen.
Der kommer en mail rundt med information fra studenterrådet.
12.3: Mette H – strejkeramt klinikophold
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Hvordan forholder det sig i forhold til strejkeramt klinikophold fra 4.april? Skal det overlades til
Fadl?
Administration kan håndtere strejkeramt klinikophold. Det vil være mere kritisk ved lock-out.
Det er ved mindre akutte områder, men det kan måske løses lokalt i forhold til underskrifter i
logbog. Health vil ikke have et helt semester til at gå om på grund af manglende underskrifter,
som nok vil blive imødekommet af Health.
Der skal tages kontakt til Fadl i forhold til, hvad der skal ske. Vil Fadl vide noget? Som organisation
bliver de ikke strejkeramt.
Der skal tages kontakt til administration om, hvad betydning det får for de studerende? Flere
studerende er bekymret.
Det tages med videre til studienævnsmøde d. 20.3.
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