
Referat af MR opsupplerende møde – Loungen d. 11.2.2016 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
 
Tilstede fra MR: Karen, Eirild, Christian, Mette, Ane, Mai-Britt, Vibeke, Sara, Josephine, 
Agnes, Ellen, Niels, Kristoffer, Katrine, Jelena, Malene, Lene, Christine, Lasse, Julius, 
Majuran, Marie, Nikolaj 
 
Afbud: Daniel, David, Bjørn, Rasmus, Nina R 
 
Fremmødte: 15 i alt. Josefine, Ida, Janne, Archana, Kristian, Emil, Abdul, Simon, Magnus, 
Mathilde, Mette, Tore, Kristina, Martin, Emmeli,     
 
Ordstyrer: Agnes 
Referent: Silje 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Januar referatet: punkt 5 – Torben Bæk Hansen. Eventuelt: Eirild og Marie har meldt sig til 
at redigere – har ikke gjort det endnu – tydeliggør dette.  
Inflammations MCQ på 7. semester.  
 
Godkendt med rettelser.  
 

3. 11. Semester v. Ulla Breth Knudsen 
 

 Generelt om semestret: 11. semester bliver det internationale semester på AU medicin. Ulla 

Breth Knudsen er kursusleder for dette. Første hold på det internationale semester starter til 

august 2016.  

 

 Formålet med semestret er bla. at: Skabe et globalt udsyn på lægeuddannelsen, gøre udrejse 

nemmere og fremme netværk på tværs af landegrænser, samt øge engelskkundskaberne hos 

de studerende.  

 

 Angående udvekslingsordningen: Det kan ofte være svært selv at arrangere udlandsophold  - 

udlandsaftalerne som de har fået etableret på dette semester gør det meget nemmere. Der er 

samme høje uddannelseskvalitet som i Danmark, på de udenlandske universiteter der er med i 

den aftale de har sammensat. AU ligger blandt den ½ procent af de bedste universiteter i 

verden. Partnere til dette semester ligger herunder alle blandt de bedste 3%. Der skal foregå 

en 1:1 udveksling mellem de involverede universiteter, men udligningen skal foregå over en 

treårig periode. De studerende søger om udlandsophold i hhv. december og maj måned, de 

kommende år. 



 

 Arbejdet med 11. semester gik i gang i august 2014 hvor en styregruppe og projektgruppe 

blev etableret. Dekan og studienævn godkendte deres forslag ang. semestret i juni 2015.  

 

 Semestrets fag er: Pædiatri, gyn-obs, klinisk genetik, retsmedicin, radiokologi, klinisk 

farmakologi, klinisk immunologi, patologi, Biokemi (hæmofili og trombose center) 

 

 Workshop: I marts kommer alle lektorerne på workshop – de skal træne deres 

engelskkundskaber, lære at oversætte materialet, være mere eksplicitte i undervisningen og 

lave blended learning.  

 

 Angående optag af internationale studerende: de universiteter som sender studerende til AU, 

screener deres studerende. Dette kommer nok først op at køre til august.  

Der er desuden oprettet en kommunikationsgruppe som skal formidle info om semestret ud til 

de studerende.  

 

 Holdsætning og sociale forhold: begynder de at arbejde på nu her. Fx ift. hvordan de 

internationale studerende skal etablere netværk. Skal de være i Aarhus alle sammen? Skal man 

lave en form for ’buddy-ordning’ med de danske studerende, etc..  

 

 Eksamen: alt er på engelsk, ved OSCE kan man dog vælge sprog (dansk eller engelsk).  

 

 Kriterier ved udvælgelse til udrejse: er hhv. karaktergennemsnit og motiveret ansøgning. 

Dette kan fx være en beskrivelse af: ”hvorfor ønsker jeg at rejse ud”, ”Hvorfor ønsker jeg at 

være på dette specifikke universitet”. Samtidig er det også godt at sende anbefalinger med, og 

beskrive ens personlige kompetencer som gerne må række ud over de faglige.   

 

Kommentarer:  

 

Folk har søgt i december nu her – men de får først at vide om de er kommet ind i august – 

mange springer fra af den grund. Behandlingstiden ift. ansøgninger kunne godt gøres 

kortere.  

 
4. Opsupplering af nye medlemmer v. FU 

 
Oplæg: MR har 30 fuldgyldige medlemspladser. Der er 28 fuldgyldige medlemmer inden 
opsupplering foretages og 3 suppleanter (Eirild, Bjørn og Lasse). De 2 fuldgyldige pladser 
som var ledige, udfyldes af Malene og Mette som før var suppleanter. 
 



Alle suppleanter kan være med i udvalg, facebookgruppe, fester osv. Det eneste man ikke 
må, er at stemme, men såfremt fuldgyldige medlemmer mangler, er der mulighed for at 
stemme.  
 
Der er 12 personer som gerne vil være med som suppleanter. Disse skrives på listen og 
tilføjes facebookgruppen osv.   
 

5. Aflyst undervisning v. FU 
 

Oplæg: I januar snakkede vi på mødet om at semesterrepræsentanterne skulle samle 

information om aflyst undervisning.  

 

Der er lavet et dokument til at plotte denne information ind i, og det er at finde på MR’s 

facebookgruppe. 

 
6. Økonomi v. Ellen – Fortsat orientering om økonomien – orientering – Forslag 

til brugen af midler fremadrettet – diskussion & beslutning 
 
Oplæg: Uni har betalt udgifterne til årets underviser da det er en studiefaglig aktivitet, og 
derfor ikke skal dækkes af MRs egne midler – dette skal skrives i de hvide bøger.  
På MRs dropbox ligger de hvide bøger – de beskriver hvad de forskellige udvalg laver og 
regler og retningslinjer for disse. 
 
Budget for 2015, fremlægges og godkendes af MR medlemmerne.  
 
Brugen af indestående kapital fremadrettet: 
 
Oplæg: Investeringsmøde skal aftales med banken. Der skal besluttes hvad der skal ske 
med de penge som MR har investeret i aktier. Det som pengene skal bruges på, skal kunne 
gavne de medicinstuderende bredt – derfor har MR ventet med at bruge pengene, for at 
være sikker på at bruge dem på noget relevant og vedkommende for de studerende.   
 
Budget for 2016: 
 
Rettelser: Gaver bliver 1000 kr. Transport 2500 kr.. ÅU osv. 1000 kr.  
 
Budgettet godkendes herefter.  
 
 

7. Rengøringsdame til køleskabe? v. VU – Diskussion – Beslutning 
Rengøringsdame –Midtvejsrengøring af studerende.  
 



Oplæg: I slutningen af semestrene er køleskabene altid fyldt med rådne ting. Derfor er der 
nu indført en kasseordning: For at få en kasse i køleskabet, skal man i løbet af semestret 
gøre det rent én gang.  
 
Angående madpakke-skabene: Rengøringen på AU vil gøre dem rene, 2 timer om 
måneden. Dette koster 2.300 kr. om året og kan trækkes over EAN. Rengøringsfolkene vil 
derudover tømme køleskabene hver mandag morgen kl. 07.30.  
 
Hvad mener MR om dette: 

 
Godt forslag, dog er det vigtigt at få sat sedler på køleskabene så folk ved at maden bliver 
fjernet.  
 
Konklusion: Forslaget er vedtaget. Det kommer op at køre i den kommende uge. PRIT 
ligger info ud på facebooksiden.  
 
 

8. Studenterrådets Fællesråd v. Julius – Orientering --‐ Beslutning 
 
Oplæg: Studenterrådets fællesråd er en sammenslutning af alle fagråd på hele Aarhus 
universitet. Medicinerrådet har 3 pladser.  
AUpus (Aus studenterpolitiske råd) er et underråd under dette, som man kan komme til at 
sidde i, hvis man sidder i fællesrådet – der er valg på næste fællesrådsmøde til AUpus. I 
dette råd er der møder 7 gange årligt, af 3 timer.  
Studenterrådet arbejder generelt for universitetet, og de sidder med til møderne i 
fællesrådet. Det er godt sted at møde folk fra andre studier.  
 
Hvem fra MR kunne tænke sig at sidde med i studenterrådets fællesråd? 
 
Konklusion: Majuran og Julius fortsætter. Magnus bliver det tredje medlem.   
 

9. Bogauktion v. Niels – Orientering 
 

De gamle og nye bøger er blevet sorteret på MRs bibliotek. Der skal afholdes en auktion i 

varmestuen hvor disse skal sælges. Der er i den forbindelse lavet en aftale med UMBI: d. 4. 

marts vil der således afholdes BOGBAR, hvor der sælges bøger til kl. 18. Joakim fra revyen 

er auktionarius. En seddel med en oversigt over de bøger man kan byde på, sendes ud 

sammen med eventet. Pengene går til læger uden grænser.  

Eventet er samme dag som faglig dag – dette skal der tages hensyn til.  

 

 



10.  Samarbejde m. IMCC - Herunder nedsættelse af et internationalt udvalg, der 
både omhandler samarbejde med IMCC og AMEE. v. Ellen (MR) og Emmeli 
(Emmeli er med i national bestyrelse i IMCC DK. Hun er desuden 
delegationsleder på generalforsamlingerne) – Orientering --‐ Beslutning -  
 
Oplæg:  
Jesper (gammel IMCC’er) har foreslået at IMCC og medicinerrådene i Danmark kunne 
arbejde sammen om at komme rundt i verden til konferencer. IMCC er med i den 
internationale organisation IFMSA, og de har nogle interessefællesskaber som omhandler 
forskellige ting. Der er bla. et der handler om medicinsk uddannelse. Jesper vil gerne sende 
nogle fra MR DK med til dette – da MR er mere inde i stoffet ift. medicinsk uddannelse. Der 
er møder 2 gange årligt, og 1 gang årligt er der et europæiskmøde. Traditionelt har 
medicinerrådene haft to pladser, men har aldrig brugt disse. De vil have det officielt 
indskrevet i vedtægterne, at MR råder over disse pladser, da det indtil nu kun er 
overleveret mundtligt.  
 
 
Om generalforsamlingerne: På de internationale generalforsamlinger er der 126 
medlemsorganisationer fra 121 lande. Der er 6 interessefællesskaber som IFMSA arbejder 
indenfor. SCOMEE er den komitee som MR kan være med i. Ingen på IMCC har været med 
på disse sessions som SCOMEE afholder. På møderne taler man om optimering af 
medicinsk uddannelse på et globalt plan – dvs. globale problemer diskuteres: Fx hvordan 
klinikophold optimeres, kommunikationsundervisning på uddannelserne, nye og 
spændende undervisningsformer, samt hvordan man kan lære af hinanden på tværs af 
landende.  
 
Opstilling af et internationalt udvalg i AU MR: Det optimale ville være at sende 2 afsted 
fra en af MRs afdelinger i DK. Ellen har lavet en plan så man kan skiftes til at tage af sted fra 
de forskellige MR afdelinger.  
Næste internationale møde er i Mexico i slutningen af juni og starten af august.  
MR får et større internationalt erfaringsgrundlag. Der skal herunder søges rejsepulje. Det 
skal også besluttes, hvordan det hele skal koordineres og hvordan der skal søges penge.  
Derfor skal der nedsættes et internationalt udvalg i MR som tager dette med videre. 
Derefter skal det koordineres med de andre medicinerråd. Et møde skal holdes medio 
marts.  
MRs udvalg skal også beskæftige sig med AMEE konferencerne (d. 27-31 august i 
Barcelona). I KBH får de 10 med til AMEE hvert år  - det burde MR AU også kunne få, så 
dette skal der også arbejdes på.   
 
Konklusion: MRs internationale udvalg består af: Julius, Mette, Abdul, Katrine.  

 
11. UPUU v. Nina – Orientering 

 
Udskydes.  

 



12. Begrænsning på forskningsår v. Mai--‐Britt – Orientering 
 
Se referatet fra MR mødet i januar, for en uddybning af problematikken ift. forskningsåret 
og begrænsning af dette.  
 
Oplæg: MR, SMS og FADL har besluttet at de vil gå til pressen med sagen, og kontakte 
politikere.  
Det er reelt nok at der kommer begrænsning på forskningsåret, men dette skulle være 
meldt ud langt tidligere, og derfor skal sagen tages videre. De har fået en journalist til at 
hjælpe dem med at skrive en pressemeddelelse som sendes ud snarest. Desuden vil man 
ud over at kommentere på den konkrete begrænsningssag på AU, også sætte fokus på 
problemet med forskningsår og hvordan disse finansieres – eller rettere ikke bliver det. De 
vil således kæmpe for at universiteterne ikke skal straffes økonomisk for at have 
forskningsårsstuderende (disse bliver ikke færdig på nomeret tid, hvorfor universiteterne 
den vej igennem bliver straffet økonomisk).  
 
Kommetarer til ovenstående problemstilling:  

 
På RUC havde man nedsat et råd med både studerende, VIP’ere og TAP’ere til at stå 
sammen i en pressemeddelelse – kunne man også gøre dette i forhold til denne sag? 
 
- Der er blevet snakket med Jens Kristian Djurhuus ift. dette – han mente at de 

studerende ville stå stærkere uden VIP’ere og TAP’ere, da disse kan have andre 
motiver end de studerende for at støtte op om sagen, hvilket kan skabe mere 
forvirring ift. budskabet, end det kan gavne. Dog vil man sende mails til VIP’er og 
TAP’er undervejs i processen, så de ved hvor de studerende står.  

 
Konklusion: MR skal fortælle om hele den proces der er sat i værk ift. problematikken. 
Dette skal PRIT formulere på facebook.  

 
13.  MRs Black Board side v. Mai--‐Britt – Orientering – Diskussion 

 

Oplæg: MR er på BB som den første forening på medicin. Måden man finder MR på, er ved 

at trykke på Community og så søge på Medicinerrådet. Når man har fundet MR, trykker 

man på enroll. AU library skulle have givet en intro til BB til de nye studerende – dette er 

dog ikke sket, og de henviste i stedet til Health fakultetet, som igen sendte den videre og 

sagde at det var blevet pålagt tutorerne at undervise de studerende i det.  

 

Forslag: Man kunne også undervise i BB på studiekompetencedagen.   

  

Konklusion: Mette kontakter Lisette ift. at få undervist i BB på studiekompetencedagen.  

 



Oplæg: Skal vi bevare AU siden (www.medicinerraadet.dk) nu hvor vi både har 

Facebooksiden og MRs BB?  

 

Kommentarer til ovenstående problemstilling:  

 

Mange googler sig frem til MR, så det er godt at vi også har en AU side. Det ville desuden 

være synd at nedlægge siden, før BB er fuldt funktionsdygtigt. Hjemmesiden kan være 

mere statisk end BB.   

 

Konklusion: BB skal opdateres med semesterrep. og  mødedatoer.  

 

14. Eventuelt  
 
Festudvalget: Det er besluttet at MR skal have en minigolfdag – I kan stemme på hvilken torsdag 
det skal være, inde på facebook. Minigolf er gratis som studerende om torsdagen – derfor skal det 
foregå en torsdag. Alkohol og mad er for egen regning.  
 
Oplæg om MCQ: Lotte O’niel – fortæller om MCQ eksamener – kommer til næste møde.  
 
Innovationsvalgfag: Man vil lave et valgfag om innovation på 9. semester.  
 
Akkrediteringsudvalget: de var på besøg i januar. Status på akkrediteringsgodkendelse kommer i 
løbet af foråret.  
 
Studiemiljøarbejdsudvalg: Der arbejdes på et udkast nu her til foråret.  
 
Medicinerhuset – Opdatering på ombygning:   
 
Oplæg: Der er stort pres på huset ift. gruppepladser. Ombygningsudvalg er lavet i MR, og her har 
man lavet en ombygningsplan så der kan komme flere grupperum.  
I går snakkede de med Connor – han har fået lov til at varetage en etage i ’kineserhuset’ som kan 
bruges til kontormiljø. Medicin får denne stillet rådighed – det betyder at der både kan laves 
opbevaring og kontorpladser her, og etagen kan således fungere som et fælles foreningssted. 
Tidshorisont: det kan stå klar til primo 2017.  
 
 


