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Referat - Medicinerrådets 
oktobermøde, 1. oktober 2019 
Deltagere: Peter, Johanne, Olivia, Bo, Aleksander, Caroline, Thomas, Lotte (FADL) og Hanna-Louise 
(sekretær). 

Afbud: Christoffer, Anders,  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Peter/Caroline 

Referent: Hanna-Louise 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

Referat er godkendt med fremsendte rettelser. 

3. Opfølgning på semesterrepræsentant-status 

Alle semesterrepræsentanter er besat.  

4. Nyt fra SN og Uddannelsesråd 

• SN: Bachelor-evalueringer er gennemgået 

Der har været bachelorevaluering, og det meste var, som det plejer. Der er kommet ny lærebog i 
mikrobiologi. Ellers er der ikke meget for MR at tage fat på pt. Der kommer til at være nogle 
overgangsordninger mht. de nye studieordninger. 

- Uddannelsesråd:  

Olivia var til mødet. Det handlede primært om implementering af nye studieordninger samt UPL. Der 
er lidt tvivl om, hvilken rolle den studerende skal spille i Uddannelsesrådet. Alle kursusledere for alle 
semestre på kandidaten sad med. Det er vigtigt at sidde med som studerende og kunne sige til, hvis der 
bliver snakket på vegne af de studerende og samtidigt at kunne formidle information videre til MR. 
Thomas er suppleant, hvis Anders bliver forhindret.  

Caroline hører om muligheden for at informere om de nye studieordninger. Der kommer også et 
infomøde fra Studievejledningen om det.  

o Kompetencekort: 



 
Dato og tidspunkt: 1. oktober 2019 kl. 17-19  
Sted: Kantinen for Folkesundhed 

Der blev snakket om eventuelt at implementere nye kompetencekort før den 
nye studieordning, der skal tages med videre til studienævnene. Forskellen på 
kompetencekort og logbøger er, at kompetencebøgerne minder mere om det, 
der er på KBU. Man kan forvente mere supervision, vejledning og feedback med kompetencekortene. 
Det er ikke klarlagt, hvem der skal udarbejde kompetencekortene.  

MR skal være obs på, at det bliver implementeret som ønsket, når punktet kommer op i studienævnet.  

o Powerpoints:  

Der er problemer med at uploade powerpoints til tiden pga. bekymringer om hacking af følsomme 
informationer. Der udbydes sandsynligvis kurser i, hvordan man kan sikre sig imod dem.  

o MedMCQ 

Der var opbakning til systemet, og der blev opfordret til at benytte det som redskab i undervisningen.  

o Retningslinjer for brug af sociale medier 

Der har været problemer med at være begyndt i klinik, inden man tager lovtesten. Der arbejdes 
muligvis på en større kampagne. Der har været samtykkesager på Københavns Universitet, hvor selve 
universitetet blev holdt til ansvar for eventuelt delte personfølsomme billeder.  

5. Nyt fra UPU v. Olivia 

6. Besøg af Lotte fra FADL og diskussion af muligt samarbejde 

Herunder besøg fra Lotte fra FADL og FADL’s uddannelsespolitiske udvalg (UPU). 
Det giver mening at samarbejde mere om det uddannelsespolitiske område mellem FADL og 
Medicinerrådet  
 
Algoritme på KBU:  
FADL vil gerne ændre KBU-fordelingen, fordi nogle har udarbejdet en algoritme for, at den samlede 
tilfredshed med fordeling vil blive højere. Yngre Læger var før positive, men kan nu ikke bakke op om 
det. Det giver mening at lave en fælles kamp for at ændre fordelingen.  
 
Transportrefusionskampen i efteråret ville have været et oplagt punkt at samarbejde om.  
Lotte har siddet med Studieundersøgelsen og vil gerne sende data for Århus, hvis man er interesseret. 
FADL laver studieundersøgelse hvert andet år, der kan samarbejdes om.  
 
Det giver mening at lave nogle fællesmøder i mindre fora og have en koordinator, der kan formidle 
relevant information til og fra begge foreninger. Omkring to pr. semester. Lotte er som udgangspunkt 
kontakt til FADL.  
Begge foreninger opfordres til at kontakte hinanden, hvis der er punkter, der er vigtige.  

 
FADL holder generalforsamling på fredag, hvis man er interesseret i at stille op. 
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7. Dialog med Varmestueudvalget 

Varmestueudvalget har desværre meldt afbud, men vil gerne mødes en anden 
dag. Vi inviterer dem til et fremtidigt møde i MR.  

8. Uni-valg 11.-14. november 2019 

• Vælg en valg-ansvarlig (bindeled ml. SR og kandidater i valgperiode) 

Caroline og Peter er valgt.  

• Opstilling af kandidater til SN 

Det er vigtigt, at de kandidater, der vælges, er nogle, der har interesse i at deltage hyppigt på MR-
møder.  

Pt. sidder Caroline, Thomas, Peter, Magnus, Christian, Kasper i studienævnet. Studienævnet er det 
organ, hvor man har mest magt ift. underviserne. Alt, der har med studiet at gøre skal i studienævnet.  

Bo er interesseret. Thomas og Caroline er klar på at fortsætte. Olivia og Johanne er måske klar, hvis 
ikke der er andre, der vil.  

• Opstilling af kandidater til AR  

Caroline sidder med i Akademisk Råd. Der er to studenterpladser fra Medicin på Health. Caroline og 
Olivia stiller op.  

9. Foreningsbasar til Faglig Dag på fredag i tidsrummet 15.05-15.25 - hvem tager den?  

Aleksander og Johanne hjælper Bo.  

Der mangler et banner til basaren, og så skal der købes snacks. Bo køber snacks og henter t-shirts.  

De mødes 14:45 ved Søauditoriet.  

- Medicinerrådet kæmper hele tiden for at forbedre medicinstuderendes vilkår – både i 
studienævn, Akademisk Råd, gennem kage/klagedag og ad hoc/akutte sager, der opstår, og som 
optager de studerende.  

- Bindeleddet mellem de studerende og hele uddannelsens indhold.  

- Tour de Fredagsbar, julefrokost og uforpligtende mulighed for at komme med på MR-møder.  

10. En snak om Faglig Dag i foråret 

Der er ikke nogen foreninger, der har budt ind på at tage Faglig Dag i foråret. Der er opbakning til at 
opstarte det sammen med AU Helpline. Der er deadline til at søge fakultetsmidler i dag. Caroline kan 
godt nå at ansøge. Faglig Dag afholdes fredag den 6. marts.  
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Der skal udarbejdes et program fra ca. kl. 12-16. Der skal søges om 
sponsoreret mad. Caroline kan finde et regnskab fra tidligere år. 
Foredragsholdere bliver ikke lønnet. Tema kan være medicinsk uddannelse 
pga. de nye studieordninger.   

Planlægning skal igangsættes snarligt. Caroline, Thomas, Olivia, Peter, Johanne, Bo og Aleksander er 
klar på at påtage sig opgaver. Der indkaldes til et projektgruppemøde torsdag den 17. oktober kl. 17.  

Caroline kontakter Eva fra AU Helpline og melder positivt tilbage.  

11. Opdatering af Trello 

Der er fire igangværende sager.  

- Løbende evaluering: Niels har været til møde med andre på Klinisk institut om implementering. 
Der var positiv stemning i studienævnet.  

- Nye klinikkort: Bo har været i kontakt med Niels om kortene. Meldingen fra teknisk afdeling 
pt. er, at det ikke kan lade sig gøre, men de har muligvis misforstået, hvilket kort der er tale om. 
Det har endnu ikke været på dagsordenen i studienævnet, og sagen tages nu internt i MR. Det 
undersøges, om det er muligt at samkøre med FADL. Det undersøges, hvad en maskine koster 
til egen produktion af ID-kort.  

- Adgang til patologisvar for studerende på klinikophold: Anders er tovholder.  

- Klinisk rejsehold: Slettes pga. UPL.  

Inspiration:  

- Kage-klagedag: Fortsættes. Planlægges til november og kan være god optakt til 
universitetsvalget til at få igangsat tanker om, hvad der kan forbedres på studiet. Planlægges 
omkring tirsdag den 5. november over middag i Medicinerhuset.  

- Idé: Invitere alle medicinstuderende til at komme og skrive en post-it med det ord, man 
forbinder med medicinstudiet, der kan samles til én stor planche. Kan samkøres med kage-
klagedag.  

12. AMEE-oplæg 

Association for Medical Education in Europe.  

Der blev snakket patientinddragelse – patientens positionering skal ændres fra horisontal til vertikal. 
Kan vi få inddraget patienter på bedre vis på uddannelsen? (eks. ved hjælp fra diverse 
patientforeninger) 

Overgangen fra stud.med til doktor. I Belgien har de lavet uddannelsesmæssige videoer som 
nyuddannede læger fandt støttende i overgangsfasen. New York har lavet simulationstræning (first 
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night on call). Australien har lave et U and Me-program, der er et 
mentorprogram for nyuddannede læger/unge læger, hvor det sociale aspekt 
blev vægtet højere end det faglige.  

Student as teacher – Journal Club Structure: Der var et foredrag om at holde sig up to date med den 
nyeste viden, forbedring af kritisk læsning og mulighed for at få undervisning og få peer-
tilbagemelding. (focused teaching, paper discussion, wrap up). 9,5 ud af 10 fandt det brugbart.  

A student run Formative Objective Structured Clinical Examination (fOSCE). Mulighed for de 
studerende at deltage mere i deres egen læring. Peer-assisted learning har tidligere vist sig effektivt v 
examinationer. Workshops om OSCE-scenarier, studerende lavede egne scenarier, gennemføring af 
fOSCE m. skift mellem censor og studerende, derefter evaluering med både studerende, der lavede 
egne samt standardiserede evalueringer. OSCE-scenarier blev evalueret af universitetet som kreative og 
af høj standard.  

VR Anatomy: Kunne prøves både mikro- og makroskopisk. Ville være godt til anatomi. (på 2. 
Semester) hvis man kunne booke sig ind på maskiner.   

Symposium: Adapting to the changing times in Health Sciences Education: Team based-learning er 
allerede implementeret i MAM. Flipped Classroom. Øger ikke performance, men promoverer ”active 
learning” engagement og ”feedback on knowledge”. Konklusion: Flipped classroom er et validt 
alternativ til den traditionelle undervisningsform.  

o Flipped classroom kunne være relevant på 7. semester. Det kræver, at der postes flere 
penge i holdundervisningen.  

13. Eventuelt 

Der er måske ikke bevilget penge til forplejning for 2018.  

 

Orientering 

Diskussion 

Beslutning 
 
Efterårets møder: 6. november og 5. december 


