
 
Dato og tidspunkt: Mandag d. 2. marts 2020, kl. 17:00 – 19:00  
Sted: Kantinen, Folkesundhed, bygning 1260 

Referat fra Medicinerrådets 
marts-møde 

Deltagere: Anders, Olivia, Maria, Negar, Julie, Alexander (Studenterrådet), Helena 
(Varmestueudvalget), Aleksander, Christoffer, Laura, Bo, Johanne, Hanna-Louise (sekretær). 

Afbud: Caroline, Peter, Cecilie 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Bo 

Referent: Hanna-Louise 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

Referat er godkendt.  

3. Besøg af Alexander Estrup fra Studenterrådet 

Alexander er nyvalgt medlem af formandskabet for Studenterrådet og holdt oplæg om Studenterrådets 
organisation, aktiviteter og samarbejde.  

 

Vigtige datoer: 
• 3.-5. marts: Politikkonference med Danske Studerendes Fællesråd 
• 14.-15. marts: Fagrådshyttetur. 
• 13. maj: Kursus om frivillig ledelse 
• juni: Sommerfest i Studenterrådet 
• 31. august - 2. september: Studiemesse 
• 11. september: Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag. 

 

Powerpointet er vedhæftet som pdf-fil. 

4. Besøg af Helena fra Varmestueudvalget 

• Hvordan går det i VU?  

• Hvordan går det i MR?  

• Er der noget vi skal hjælpes ad med?  

Helena fik nogle punkter med fra os sidst, hvoraf de fleste er løst.  
Der er kommet nye medlemmer i Varmestueudvalget, som nu er på ca. 5 medlemmer.  
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Der er ikke givet olie til stolene på læsesalene endnu. Der mangler også en 
koldtvandsautomat op. Det er altid besværligt at få styr på ordningen med 
viskestykker i Medicinerhuset.  
Der er købt nyt køkkenudstyr, snakket med rengøring, købt ny mikrobølgeovn, lys og stik er rettet op 
på.  
 
Der er planer om bedre affaldssortering. Dørene ind til læsesalen skal lydtættes mere. Der mangler 
nogle opslagstavler. Køkkenet er blevet omorganiseret, men der mangler stadig lidt. De har også lavet 
en Trello. Der er fulgt op på, om der findes et VAB-udvalg. Bo står til rådighed, hvis der mangler hjælp. 
 
Der gives stor ros til Varmestueudvalgets arbejde.  
 

5.  Nyt fra: 

• SN v. Repræsentanter 

Kompetencekort, de sidste valgfag…. 

Studienævnet er det institutnære organ, hvor studerende sidder lige så godt repræsenteret som det 
videnskabelige personale. De vælges årligt til universitetsvalget og behandler alt fra dispensationer, 
merit, uddannelsesevalueringer, valgfag osv.  
 
Der skete ikke så meget relevant for MR på sidste møde. Man er ved at udvikle kompetencekort, der 
skulle godkendes i den fortsatte udvikling. Der er frikøbte læger til at undervise i klinik, der skal 
uddannes. Det tyder på at blive godt, men der er nogle startvanskeligheder.  
Der er bl.a. en kompetence omkring modtagelse af en patient til indlæggelse eller ambulant 
behandling, som først vurderes af en studerende, dernæst en UPL og slutteligt summeres.  
 
De sidste valgfag (bl.a. Arktisk medicin - kommer på nye 8. semester) er blevet godkendt.  
 

• AR v. Olivia 

Akademisk Råd er det råd på fakultetet, hvor studerende er repræsenterede og rådgiver 
fakultetsledelsen i relevante sager og følger med i fakultetets økonomi. Akademisk Råd tildeler også 
ph.d.-grader.  

Caroline og Olivia var til møde, hvor der blev talt om studenterforskningsprisen 2020. De udnævner 
prisen til Match-making fag i stedet for Ph.d.-dagen. De diskuterede AU’s udkast til klimastrategi, der 
er uambitiøs. Studenterrådet er høringspart og er enige. Der skal vælges en repræsentant til Aarhus 
Universitets Forskningsfond; man er endt med at bakke op om to repræsentanter, Niklas Stoyan og 
Puk Willemoes. 
Caroline og Olivia kan ikke deltage til næste møde pga. eksamen. 9. juni fra 14-17. Der følges op! 
 

Studenterrådets høringssvar er vedhæftet.  

• Uddannelsesrådet v. Anders og Olivia 
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Et pædagogisk råd for kandidatuddannelsen.  
 
Der blev diskuteret studentertrivsel, internationalisering, UPL (præ-graduat 
lektor), kompetencekort, adgang til persondata som studerende.  
 

- Trivsel: der blev snakket om en ny ambition for kandidatuddannelsens hus, der skulle ligge på 
Skejby. Der taltes om, hvorvidt man skulle lave noget arbejde i at kunne fange studerende, der 
er psykisk sårbare. Det blev omtalt som Mental first-aid.  

- Internationalisering: Skou-bygningen har fået tilknyttet nogle professorer fra hele verden, der 
gerne vil have nogle oplæg udefra om relevante emner. Man kan så kontakte relevante 
studenterforeninger på Medicin for at arrangere nogle oplæg med inputs fra resten af verden. 
Medicinerrådet får nok en mail på et tidspunkt. Skal spredes via stud.med.sam.  

- Kompetencekort: Det blev nævnt, at der fremover skal være nye regler for fravær på 
kandidatuddannelsen. Fremover vil man kun give fri fra klinik pga. sygdom eller dødsfald i 
nærmeste familie; lignende regler for ansatte. Det er problematisk, hvis man har et studiejob. 
Argumentet for regionerne er, at der sikres meget mere ambitiøse klinikophold. Det skal 
modarbejdes fra Medicinerrådet.  

 

6. Opdatering på Faglig Dag v. Faglig-Dag folk  

Afholdes på fredag. Program og plan er klar. Man mødes kl. 10 i Søauditorierne. Der er formøde på 
onsdag kl. 17 ved Caroline og Peter, hvor det sidste koordineres.  
 
Alle, der kan, må godt komme og hjælpe med på fredag med at gøre klar til frokost, hente kaffe mm. 
Ellers så kom og hyg jer og hør de spændende oplæg!  
Helena skal uddele studenterunderviserprisen fra FADL. Olivia skal uddele den anden pris. De 
koordinerer sammen, hvad der skal siges. Beskrivelsen af deres nominering er god at læse op.  
 

7. Opdatering på MR’s økonomi v. Aleksander 

Aleksander og Hanna-Louise har kigget på MR’s økonomi og sendt bilag ind til instituttet. Fremover 
kan man godt budgettere mere til bankgebyrer.  
Der er budget til i år, hvor forplejning er dækket. Vi fik ekstraordinær tilladelse til snacks og lignende til 
møder. Vi får ikke de 10.000 kroner vi plejer, da der er kommet ny økonomisk ansvarsperson. 
Studenterarrangementer er ikke længere præcist nok. Det skal specificeres fremover. Termet er for 
vagt. Der er 16.000 til resten af året.  
Studenterrådet har også en aktivitetspulje, man kan søge fra til specifikke arrangementer. Man kan 
søge op til 5.000 kr.  
 

8. Oplæg om AMEE 2020 - hvem vil med? v. Bo 

• Bo fortæller om AMEE 2020 og vil tage temperaturen på, hvem der kunne være 
interesserede i at deltage. Der skal findes én person, der vil være ansvarlig for at søge 
penge ved AU. Det er ikke svært (der er skabelon til det på dropboxen) og Caroline vil 
gerne ’supervisere’. 
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AMEE er en årlig konference, der afholdes 4.-9. september i Glasgow (selve 
konferencen afholdes 7.-9. september). Der skal findes nye deltagere og 
ansøges om midler til at komme afsted.  
 
Konference omhandler forbedring af medicinsk uddannelse både på et præ- og postgraduat plan. Den 
består af oplæg, symposier, udstillinger mm. Der er deltagere fra hele verden, men afholdes altid i 
Europa. Der deltager alt fra lektorer, uddannelsesansvarlige, overlæger, studerende mm.  
Der er også meget socialt i at deltage og rig mulighed for at danne netværk på tværs af landet.  
 
Vi søger altid til seks deltagere, men får ofte kun til tre personer (som vi pejer). Alt er betalt; fly, hotel, 
konferencebillet og frokost på konferencen. Egenbetaling er udelukkende til yderligere mad og andet 
sjovt. 
 
Du skal med, fordi du gerne vil blive klogere på medicinsk uddannelse. Det forpligter, at man kan 
undvære et par dage af E20-semestret, at man kan holde et kort oplæg, når man kommer tilbage 
igen.  
 
Olivia, Julie, Laura og Aleksander er interesserede. Vi undersøger, om vi kan få tildelt penge til flere 
end tre deltagere. Med al sandsynlighed vil én (Caroline, Peter eller Bo) deltage som erfarne fra sidst.  
 

9. Opdatering på semesterrepræsentant-status - hvilke semestre mangler og skal vi gøre 
noget? 

1. semester: Maria og Jennifa.  
2. semester: Bo spørger.  
3. semester: Der mangler opfølgning. Der er modvilje om at finde en. Christoffer protesterer.  
4. semester: Christoffer Gadeberg, Nadia Al-Saadoun 
5. semester: Laura helligsø.  
6. semester: Bo følger op 
7. semester: Bo. 
8. semester: Peter Secher 
9. semster: Anders Kaack 
10. semester: Thomas.  
11. semester: Troels Rydbjerg Skou. 
12. semester: Marie Byskov.  

 
Hanna-Louise opdaterer hjemmesiden.  
Det er meget problematisk, hvis der er modvilje på VIP-siden ift. at have semesterrepræsentanter og 
evaluere undervisning - selv pga. studieordningsændringer.  
 

10. Reklame for TDF den 20. marts 2020 

Der er Tour de Fredagsbar den 20. marts. Der er sendt invitationer ud til alle. Visionen er, at inges 
skuldre går af led denne gang, og at pizza bestilles i Danmark og ikke USA.  
Ruten er ved at blive udarbejdet. Der kommer også noget underholdning, men hvis man har nogle 
idéer, må man godt skrive til Bo eller Aleksander. 
Man tilmelder sig på facebook.  
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11. Opdatering af Trello v. Trello Thomas 

- Der skal skrives til HE studier. Parkeres. 
- Flere læsepladser og grupperum. Bliver stående. 
- Kuglepenne og bolsjer: Afventer. 
- Overskueliggørelse af foreningstilbud: Tages med til stud.med.sam-møde. Den 

hjemmesideansvarlige på Studieportalen kan kontaktes for at opdatere om foreningstilbud på 
HE. Olivia, Caroline og Laura.  

- Studienævn, informationsmøde om ny studieordning:  
- Semesterrepræsentanter: Bo sættes på sammen med Caroline.  
- Kampagne om god opførsel: Efter Faglig Dag.  
- Der er kommet nye knagerækker uden for Bartholin.  

 
12. Eventuelt 

- Laura er nyt medlem af forretningsudvalget.  
- Der er efterspurgt et program om hele Faglig Dag (det hele afholdes i Per Kirkeby-auditoriet i 

Søauditorierne) 
 

Skelnen mellem: 

orientering 

diskussion 

beslutning 


