
 
Dato og tidspunkt: 2. September 2019 kl. 17-19  
Sted: Loungen, Medicinerhuset 

Referat for Medicinerrådets 
september-møde 
Deltagere: Caroline, Peter, Bo, Christoffer, Laura, Olivia, Anders, Thomas, Julie, Magnus, Hanna-
Louise (sekretær).  

Afbud: Johanne, Mette. 
 

Det er vedtaget at bruge MR’s aktiemidler på aftensmad på Vesterlauget efter mødet.  

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Peter. 

Referent: Hanna-Louise.  

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet er godkendt.   

Dagsordenen er godkendt. 

3. Velkommen tilbage til nye og gamle  

• Opdateret MR-medlemsliste 

Magnus, Thomas, Julie, Olivia, Anders, Laura, Christoffer, Bo, Peter, Caroline.  

4. Besætning af diverse udvalg + semesterrepræsentanter 

Forretningsudvalget: Caroline, Magnus, Alexander. 

Varmestueudvalget: Selvkørende. (Vi inviterer dem til et møde og hører om deres arbejde)  

PRIT: Caroline, Peter.  

Faglig Dag og årets underviser: Caroline, Julie.  

Festudvalget: Bo, Christian, Peter.  

Konferenceudvalget: Caroline, Peter, Bo, Laura.  

Studenterrådet: Julie, Bo.  

UPU: Olivia,  

Stud.med.sam: Laura.  
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Studienævnet: Vælges senere 

Akademisk Råd: Vælges senere.  

Uddannelsesrådet: Olivia, Anders.  

Institutforum: Der følges op. 

 

Semesterrepræsentanter:  

1. semester: Bo undersøger holdrepræsentanter. (eller der skrives ud på facebook).  

2. semester: MR skriver ud på facebook.  

3. semester: Christoffer 

4. semester: Laura.  

5. semester: MR skriver ud på facebook. 

6. semester: Christian.  

7. semester: Peter.  

8. semester: Anders.  

9. semester: Thomas.  

10. semester: MR skriver ud på facebook.  

11. semester: Marie Bukholt Byskov. 

12. semester: MR skriver ud på facebook.  

 

Der skrives i årshjulet, at der følges op på semesterrepræsentanter ved afslutning på semestre.  

Peter og Caroline laver facebookopslag.  

5. Nyt fra SN/AR 

• SN: Revision, studerende i arbejdsgruppe om arbejdsark til klinikophold, evalueringer, 
evt. mere 

Har arbejdet meget med kandidatrevision. Kursusbeskrivelserne har skullet godkendes, og 
arbejdet blev færdiggjort før sommer. Der laves overgangsordninger, så studerende ikke fanges 
mellem to semestre. Det laves der bl.a. på 9. semester. Revisionerne er nu sendt i høring, inden 
der arbejdes videre.  
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Retskravet mellem bachelor og kandidat er ændret fra 0 til 3 år. Derfor 
har man i studienævnet konsekvensrettet til samme. Der har også være 
en forældelsesfrist for, at man har skullet færdiggøre bachelor og 
kandidat på seks år. Forskningsår og integreret ph.d. tæller ikke længere med, så man ikke 
smides ud. Der arbejdes yderligere med nye kompetencevurderingskort til praktik.  

• AR: arbejdsgruppe om bibliotekerne i uniparken 

Der er nedsat en arbejdsgruppe med formål at planlægge fusionen af biblioteker i 
universitetsparken.  

Thomas og Magnus arbejder med at arrangere en medicinsk uddannelseskonference i 2020. 
Magnus arbejder med at integrere medicinstuderende bedre i kemi.  

 

- (Studienævnspunkt) Hvordan får vi evalueret bedst?  

6. Update og påmindelse om Trello v. Thomas  

Trello er en ny platform til at holde overblik over idéer og igangværende projekter. 

Opfølgning på kage/klagedag:  

- Flere læsepladser og grupperum: Der er advokeret om det i bl.a. Campus 2.0-
arbejdsgrupper.  

- Flere p-pladser til studerende: Urealistisk.  

- Knagerækker i auditorierne: Følges op på. Caroline.  

- Bedre strømforsyning: Caroline følger op.  

-  Nyt køkkenudstyr til Med.House: Varmestueudvalget. (Caroline inviterer til næste møde)  

- Indkøb af små whiteboard-tavler mm: Varmestueudvalget.  

- Mere ro på gangene omkring læsesalene i Medicinerhuset: PRIT (får grafik fra 
Studenterrådet – kan evt. tilføjes hvem man kontakter ved praktiske problemer)  

- Nye borde og flere siddepladser til Med.House: Varmestueudvalget.  

- Lys og stik på 3. sal i MedHouse fungerer ikke: Varmestueudvalget.  

- Lys i læselamper på læsesalene i VAB Varmestueudvalget. 

- Ny elkedel og flere opvaskebørster: Varmestueudvalget. 

- Forskning: Tidligere svar i forhold til klinik/undervisning: Føres videre. 
Forretningsudvalget eller studienævnet.  

- MR-plakater med info om MR-kontakt, så vi er lettere at komme i kontakt med: PRIT. Får 
grafik fra Studenterrådet.  
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- Informationsmøde om ny studieordning: Studienævnet. 

- Kampagne om god opførsel. Ikke tale højt om patienter/deling af 
personfølsomme oplysninger i offentligt rum: Kommer på 
Uddannelsesråd i morgen. Anders og Olivia følger op. 

- Nye klinikkort: Studienævnet følger op.  

- Klinisk rejsehold: UPL. Caroline og Olivia følger op.  

- Adgang til patologisvar for studerende på klinikophold og bookingmodul: Anders.  

 

7. MedEval v. Thomas  

Thomas har færdiggjort evalueringsprogrammet. Det skal diskuteres, om MR skal være afsender 
på programmet. Det er tiltænkt at bruge, når man har været til sin sidste forelæsning.  

 

Diskussion:  

Der er en problematik i, at prodekanen ikke vil tillade andre evalueringer, end de officielle/AU’s 
egne. Slutevalueringen lige nu kan ikke bruges til så meget af de enkelte undervisere, og det må 
også være i undervisernes interesse, at evalueringerne optimeres. Det bør være en sag for MR, 
men pointen bør komme fra studienævnet selv. Evalueringerne er steget støt på 11. semester 
siden man påbegyndte dem for flere år siden. Det kan enten tages igennem Uddannelsesrådet 
eller Studienævnet. Prodekanen kan ikke afholde MR fra at afholde evalueringerne. Man skal 
være påpasselig med, hvis MR afholder sine egne evalueringer – navne bør fjernes fra 
evalueringerne.  

Thomas prøver at tage idéen med til Studienævnet for at se, hvad udgangspunktet er.  

 

8. Åben diskussion om studenterevaluering 

Er der nogle generelle utilfredsheder blandt studerende, som MR skal være opmærksomme på?  

På 8. semester har socialmedicin-faget fungeret rigtig dårligt. Anders tager punktet videre.  

På næste studienævnsmøde diskuterer man evalueringerne fra forårssemestret. Der er lavet et 
system for, hvordan man følger op på evalueringerne.  

 

9. Julefrokost og TDF v. Bo 

Der skal besluttes en dato!  
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Tour de Fredagsbar: Er planlagt til oktober. Forslaget er fredag den 11. 
oktober og starter i Medicinerhuset.  

Julefrokost: Vi må ikke bruge institutmidler, så der er enten egenbetaling eller 
sammenskudsgilde. Johanne bor på Åpark-kollegiet, som muligvis kan bruges igen. Fredag den 
22. november er umiddelbart fastlagt.  

10. Eventuelt 

Caroline skal deltage i et dialogmøde med dekanen og prodekanen – hvis nogle har punkter, der 
skal med, skal de sende til Caroline. Der er frist den 9. september. Individuel 
underviserevaluering skal på.  

 

AMEE kommer på næste møde med oplæg.  

 

Punkter til næste møde: Opsamling på semesterrepræsentanter, opfølgning på evalueringer, 
AMEE-erfaringer.  

 

Efterårets møder: (Afholdes i kantinen på Folkesundhedsvidenskab fra 17-19). 

- Tirsdag den 1. oktober 

- Onsdag den 6. november 

- Torsdag den 5. december 

 

 

Orientering 

Diskussion 

Beslutning 


