
 
Dato og tidspunkt: Torsdag den 5. december 2019, kl. 17:00 – 19:00  
Sted: Frokoststuen, Folkesundhed (bygn. 1260) 

Referat - Medicinerrådets 
december-møde 

Deltagere: Bo, Peter, Aleksander, Laura, Olivia, Nadia, Johanne, Caroline og Hanna-Louise  

Afbud: Magnus Møller, Thomas, Christoffer.  

 

1. Valg af ordstyrer og referant 

Ordstyrer: Peter 

Referent: Hanna-Louise 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

Referat er godkendt.  

3. Nyt fra diverse råd og udvalg: 

• Studienævn 

Der er talt om den nye FADL-studieundersøgelse. Der blev diskuteret de nedslagspunkter, som FADL 
havde med. VIP’erne påtalte data i undersøgelsen. Vi vil forsøge at få FADL til at lave endnu en 
undersøgelse og høre, om der har eksisteret psykiske problemer forud for medicinstudiet, eller om de er 
opstået på studiet.  

Der er diskuteret nye valgfag, der kommer. De lægger op til det individuelle forløb. Kommer på 
dagsordenen til næste gang.  

• Akademisk råd v. Olivia 

Olivia var til sit første møde i AR. Der er talt om uddannelsesrapporten, hvor man har set på indikatorer 
(rød, gul eller grøn) for hele Health. Medicin går i gul, hvad angår undervisningsevalueringer. Hvordan 
kan MR bidrage til en øget svarprocent? Der blev talt om EDU-IT med timebased learning, som man er 
tilfredse med. Der blev yderligere talt om, hvordan man kan gøre uddannelserne mere internationale.  

• UPU v. Olivia 

Uddannelsespolitisk udvalg hos FADL. Olivia var forhindret og har ikke fået referat, men har fået 
deres arbejdsplan for 2020. De vil lave indsatser om det gode studiemiljø og gode klinikophold. Der 
blev talt om overflyttere, der har udfordringer ved at starte et nyt sted, fordi der mangler introforløb.  



 
Dato og tidspunkt: Torsdag den 5. december 2019, kl. 17:00 – 19:00  
Sted: Frokoststuen, Folkesundhed (bygn. 1260) 

• MR x Fadl samarbejde v. Olivia og Caroline 

Caroline og Olivia var til møde med Katrine og Lotte.  

Vi har planlagt en trivselsdag den 13. december i middagspausen. Konceptet er, at man deltager på 
menti ved at svare på nogle spørgsmål, som FADL formulerer. Både Caroline, Olivia og FADL-
repræsentanter møder op. Vi skal derudover være bedre til at opreklamere hinandens arrangementer.  

- FADL’s studenterunderviserpris til Faglig Dag i foråret? 

Der uddeles en pris til Faglig Dag til årets underviser. FADL vil gerne lave en sponsorpris til årets 
bedste studenterunderviser. Studenterundervisere kan i forvejen modtage den generelle underviserpris. 
Caroline melder positivt tilbage til dem. 

4. Foreningsdag for russere 24. januar 2020 v. Bo 

Som RUS’er kunne man vælge nogle forskellige foreninger at høre mere om. Foreningerne kan få 
mulighed for at gøre noget reklame. Det bør MR benytte sig af igen. Bo vil gerne stå for det, men skal 
lige tjekke op på formatet. Der laves et oplæg med nogle aktiviteter og succeshistorier. Der kommer 
nogle hold, så der skal holdes oplæg ad flere runder. Peter, Nadia og Aleksander hjælper til.  

5. Opdatering på MR-producerede klinikkort v. Peter 

Peter har undersøgt sagen og har undersøgt muligheden for at købe en maskine, der kan producere kort. 
Den koster 10.000 kr. og kræver derfor meget diskussion. Vi skal være sikre på, at der ikke er nogen, 
der har problemer med, at vi pludselig producerer selv. Det skal cleares med klinikstederne, at vi 
benytter hjemmelavede kort. På vores kort skal der være billede, navn, titel og gerne et AU-logo. Der 
bør også fremgå en adresse, hvor mistede kort kan tilbageleveres. Der skal laves en form for kontrol i 
kartotek, så vi sikrer, at folk leverer kort tilbage, når de er færdige i praktik. Man kan evt. lave udløb 
efter tre år. Der indgås dialog med AU om at kunne bruge deres systemer til kontrol af det, som MR-
sekretæren kan stå for.  

Peter vender tilbage.  

6. En snak om infomøde i januar - hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? 

• Gennemgang af vores underudvalg - er de relevante? 

Der er infomøde den 27. januar. Er der inputs til, hvordan vi sikrer, at flere kommer til mødet, og 
hvordan mødet afholdes bedre.  

Der mobiliseres på foreningsdagen. Det giver ikke mening at præsentere alle underudvalg mm. De 
største udvalg; FADL, studienævn mm. kan præsenteres. Læg vægt på det sociale. Læg vægt på styrken 
i at mødes på tværs af årgange.  
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Gennemgang af udvalg:  

FU: Laver dagsordener og booker lokaler. Har et årshjul med faste opgaver i 
løbet af et år. Har også ansvaret for økonomi. Der arbejdes på et nyt navn. Kan godt rumme flere 
praktiske opgaver.  

PRIT: Giver kun mening at kalde PR. 

Faglig Dag og årets underviser: Bliver.  

Konferenceudvalget laves til løbende ad hoc-grupper efter konferencen.  

UPU: Streges.  

MR samarbejder med institutfora, studienævn, akademisk råd, studenterråd, FADL osv. 

Caroline redigerer.  

7. Opdatering af Trello v. Thomas 

Mail om fire læsedage til fysiologi: Afsluttet.  

Løbende evaluering: Afventes 

Klinikkort: Igangværende.  

Samarbejde mellem UPU i FADL og MR: Afsluttet 

Faglig Dag 2020: Igangværende.  

System til fordeling af forskningsforløb på kandidaten (samt klinikophold): Igangværende.  

Liste over hvad vi har adgang til på klinikophold: Igangværende.  

Kampagne om god opførsel (ikke tal højt om patienter, personfølsomme oplysninger): Køres i MR-regi 
som idé i stedet.  

Auditorieindretning: Afventes.  

Forskning; tidligere svar ift. klinik/undervisning: Igangsættes næste år. Olivia er tovholder.  

 

8. Eventuelt 

Studenterrådet har konstituerende fællesrådsmøde i foråret, så hvis man gerne vil være en del af 
forretningsudvalget, skal man endelig sige til. Marie inviteres med til næste møde.  

AU Helpline har bedt MR lave et lille skriv om vores forening i forbindelse med Faglig Dag. Caroline 
deler det i et docs, hvor man godt må tilføje.  
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Vi overvejer, om dropboxen fortsat skal bruges.  

 

Glædelig jul til alle! 

Skelnen mellem: 

orientering 

diskussion 

beslutning 


