Referat af MR-møde d. 22. maj 2014 kl. 17-19
Frokoststuen, Folkesundhed. Bygning 1260
1. Valg af ordstyrer og referent:
Peter er ordstyrer, referent Silje

2. Godkendelse af referat og dagsorden:
Godkendt

3. Fremmødte:
(Afbud: Nina, Søren, Vibeke, Karen, Kristian, Rikke, Majuran Cecilie, Sara, Agnes) David, Eske,
Kristoffer, Anders, Eirild, Jonatan, Tharsika, Malene, Lise, Ellen, Nina Margrethe, Ane, Anna,
Johanna, Khoa, Peter, Sissel fra studenterrådet, Marie.

4. Nyt fra semesterrepræsentanter, orientering
9. sem.:
Fælles mundtlig evaluering foretaget: Ikke særlig mange der mødte op. Stadig mange som er
trætte af kun at være fx på lungeafd., og synes det er ærgerligt at man ikke kan have begge
dele.
Kommentarer:
Der er givet udtryk for at der arbejdes på at man skal kunne have begge dele.
Snak om Ekg kursus: Man kan ikke lave det som holdundervisning.
De samme ting/problematikker gentages til evalueringerne, men der bliver ikke rigtig gjort
noget ved det.
7. sem.:
Største problem på dette semester er: forelæsere der ikke møder op til undervisning, og ikke
melder afbud. Der er evaluering på dette semester d. 27.5.

Debat om problemstilling:
Som semesterrepræsentant kunne man få til opgave at skulle registrere hvor mange timer der
er blevet aflyst.
Måske er underviserne ikke informeret om hvilket lokale de skal være i – er sket før. Der er et
generelt problem organisatorisk. Samtidig er det svært at gennemskue hvem der har ansvaret
for dette. Man kunne også sende mails løbende forelæsere ikke møder op.
Evt. skrive en mail fra MR til studieadministrationen og informere om at der er et problem.
MR kunne også melde ud i acuta og skrive hvem de studerende skal henvende sig til når en
underviser ikke dukker op. Man skal vide hvem der skal ringes til, på hvert semester, hvis folk
udebliver. Evt. tage fat i professorens sekretær.
Konklusion:
Før næste semester udsendes mail ang. udeblivelser til kursusleder. Når der er et problem
registreres det og mail sendes til studieadm. eller anden ansvarshavende.
10. sem: Folk på dette sem. er også trætte af aflyst undervisning. Der har været en dårlig
underviser i kommunikation – men der er lavet en evaluering på dette.
De mundtlige evalueringer fungerer rigtig godt.
Til semesterrepræsentanter:
Duk op til en af semesterets forelæsninger og præsenter dig selv. Send også en mail ud til alle
på semestret, så de ved hvem de skal henvende sig til.

5. Nyt for institutfora, orientering
Oplæg:
Klinisk institutforum for klinisk medicin skal have møde om underviseres formidlingsevne, dvs.
pædagogisk opkvalificering.
Ellen (som er repræsentant i forummet) vil argumentere for at pædagogisk opkvalificering er
en god ide.
Hvad mener MR om dette?:
Debat om problemstilling:
Der skal være en konsekvens hvis professorer ikke tager imod undervisning. Man kan enten
lave lange eller korte kurser. Evt. give dem en individuel mentor.
Man kunne også udpege de gode undervisere, og få dem til at forklare hvordan de gør.
Bud på ordning: professorer skal se hinandens forelæsninger (et team af tre), og give hinanden
feedback. Dette kan dog være vanskeligt at administrere ift. kliniske undervisere, pga. at de
ikke har tid.
Man kunne også evaluere på forelæsningsniveau, frem for forelæserniveau. Man kunne fx
implementere evaluering på forelæsning fx 5 min efter hver undervisningsgang.
Til symposion kunne man fx nemt evaluere.

Eller man kunne have et evalueringsskema på AUs hjemmeside, som man valgfrit kunne
udfylde efter hver forelæsning.
Måske kan semesterrepræsentanterne sige at folk gerne må klage over enkelte forelæsninger
– så kan MR gå videre med det, hvis det er.

6. Fordeling af klinikpladser og udformning af indhold til computer program v.
Johanna, Khoa David - Diskussion + Beslutning
Oplæg:
Strategi for udarbejdelse af system:
Først skal ideer til systemet diskuteres/udvælges. Dernæst holdes et møde med
studiekontoret for at finde ud af hvordan fordeling udføres i praksis. Dernæst implementering.
Bud på system:
Point: får man en Århusplads giver det 0 point, får man plads med pendlerafstand giver det 1
point, får man en udstationeringsplads, giver det 2 point. Dem der har højst point får
Århusplads.
Fortrinsret til Århusplads: børn under 4 år, elitesportsudøvere, behandlingskrævende sygdom.
Studentervejledere har desuden tre ”Wildcards”.
Hvorfor nyt koncept?:
Man kan stille spørgsmålstegn ved om det nuværende system virkelig er tilfældigt. Mange
kommer udenbys flere gange. Point-system er mere retfærdigt. Der kommer lige vilkår mht.
networking i Århus. Alle kommer ud på regionshospitalerne. Det nye system skal være så
simpelt og lavpraktisk som muligt.
Overvejelser ift. systemet:
Skal det være muligt at ønske pendler/udstationering?
Byt af klinikpladser bliver til byt af point. Der kan ikke gemmes på point?
Mulighed for ønske om rotation?
Mulighed for at ønske plads to og to, forudsat samme antal point?
Hvordan skal man fordele ift. normeringen af antal pladser. Enten ligelig fordeling målt ift. %
af nomering, eller Århuspladser udfyldes, dernæst pendlerpladser og udstationering sidst.
MR skal tage stilling til om ovennævnte model (point-system) skal arbejdes videre med:
Debat om problemstilling:
Fornuftigt at lave det nye point-system.

Fint at kunne ønske, men måske problem hvis man kun ønsker pendlerplads, for så får man
ikke udstationering. Det er positivt at man i systemet kan ønske udstationering. Det skal kunne
ønskes for et semester, ikke permanent. Man kunne evt. sige at det ikke giver point at ønske –
sige at det svarer til en Århusplads. Man kan også sige at point skal tildeles efter den plads
man får, frem for den man reelt kommer på (bytter sig til). Man kan dog også risikere at hvis
man ønsker en plads, bliver man låst ét sted.
Det skal også være således at man kun får point for et gennemført klinikophold - så dem der
melder sig fra, ikke får point.
I forhold til semesterrotationer kunne man åbne muligheden for at ønske A, B eller ”ligeglad”.
Man kunne evt. give 1, 3, 5 i point i stedet, så det er sværere at regne på/spekulere omkring.
Måske er det for meget at man i systemet både kan ønske rotation og plads, samt at komme
ud to og to, osv.
Jo flere muligheder – jo mere kompliceret – jo dyrere.
Pointsystemet er uanset hvad bedre end det nuværende. Det er under alle omstændigheder
nødvendigt at fastsætte grænser for hvad man kan ønske.
Konklusion:
Pointsystemet skal arbejdes videre med. Det konkrete indhold i konceptet skal diskuteres
yderligere hvis der gives grønt lys til udvikling af et sådant system.

7. 8. sem. klinik:
Oplæg:
Forslag: 4 ugers abd. Kir + 3 ugers enten uro/plastik/onko
Hvad synes MR om dette forslag?:
Debat om problemstilling:
Virker lidt som en lappeløsning, i stedet for at kigge på helheden. Fedt hvis valgfaget kunne
komme på 8. sem. Hellere lave en langsigtet plan for 8. sem., end dette forslag. Det ville være
ærgerligt hvis man gik glip af onko, da man oplever mange cancerpatienter senere hen.
Det er samtidig også lang tid at være 3 uger på enten onko eller plastik.
Forslag til supplement til den foreslåede ordning: Man kunne tage patienter ind fra onko
afdelingen, hvor man møder op som hold, og undervisningen er tilrettelagt. Dvs. lave noget
casebaseret undervisning.
Konklusion:
MR er ikke positivt stemt overfor forslaget. I stedet skal der afventes og se hvad der bliver
besluttet ift. valgfagsrokering.

8. Emner til Acuta?

MR kunne melde ud efter snak med studiekontoret ang. klinikbyttesystem (efter
sommerferien).
Lave en status på hvad MR vil arbejde med i det kommende år, inden opsuppleringsmødet.

9. Eventuelt
Mail fra SR:
Kommende sommerlejr for de danske studerendes fællesråd – Jonatan sender mail videre til alle.
Sissel fra SR informerer:
Nedskæringer: det er blevet lovet at det ikke vil ramme undervisningskvaliteten. Når man alligevel
mærker at der slækkes på undervisning, så gør opmærksom på det, så noget kan gøres. Skriv fx en
mail til Sissel på: Sissel@sr.au.dk
Sommerafslutning: d. 26. juni, hvor fagråd kan stille med hold for 7 mand. MR er velkomne.
Sommerlejr: D. 21 og 14. juli.
Nyhedsbrev: SR har fået et nyhedsbrev man kan tilmelde sig gennem hjemmesiden.
Pamperfest:
d. 21. juni.

