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Referat fra MR-mødet onsdag d. 9. januar kl. 17
Til stede: Tine G., Maja, Sine, Danja, Henning, Mikkel M., Mikkel S., Michael, Neven, Andreas,
Ellen, Peter og Christian.
Fraværende: Line, Søren F., Mette K., Mette J.N., Connie, Christian J., Kresten, Mette V.P., Jakob og
Christian O.
1. Formalia
 Valg af ordstyrer: Mikkel M.
 Valg af referent: Christian
 Godkendelse af referatet fra mødet d. 4. december: Yderligere ændringer i statutterne, godkendt
2. Nyt fra udvalgene
 FU: Christian ansat. Ellen tager til Aalborg, og der bliver brug for en afløser. Mikkel S. og
Henning er interesserede. Mikkel S. bliver valgt ind og Henning bliver suppleant. Dekanen er
blevet kontaktet ang. ny bevilling til MR og har ikke svaret.
 VU: Intet nyt siden sidst. Spørgsmål om rengøring i huset omkring jul og nytår. Det skal tages
op, da der sidder folk og læser til eksamen.
 SR: Ingen medlemmer til stede.
 UPU: Der er blevet udarbejdet et papir for at komme i dialog om den prægraduelle uddannelse.
Emnerne er kompetencer, indhold og evaluering af klinikopholdene. Der skal laves en
fællesnational logbog, som sikrer ensartethed i opholdet og ens krav til kompetencer. Der skal
være mulighed for et valgfrit klinisk ophold, og der skal være krav til hvilke forskellige
afdelinger man skal være på. Opholdene skal i højere grad formaliseres, for at sikre
ensartetheden og kvaliteten af opholdet. Sammen med logbogen skal der skabes en fælles
standard, som skal følges i klinikopholdene.
Der er delte meninger om de eksisterende logbøger, OSCE virker muligvis bedre?
Arbejdsdokumentet fra UPU bliver drøftet yderligere med de forskellige
studenterorganisationer og fadl. Det kan eventuelt knyttes til Bologna-processen.
 PRIT: Der arbejdes på hjemmesiden, og der mangler kun detaljer. Der er mulighed for at få
email-adresser til hvert udvalg.
 Årets Underviser: Intet nyt.
 Festudvalg: Tak for en god julefrokost, men maden var ikke optimal: Undgå Jysk Catering!
 Undervisningsudvalg: Intet nyt.
 Sikkerhedsudvalg: Der har været undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, og der skal skabes
godt miljø til rygerne. Mikkel S. har fået en klage fra de studerende i Aalborg, og det er ikke
sikkert den er blevet sendt videre. Den bliver nu sendt videre til Studienævnet.
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Legat Udvalg: Udvalget er ikke blevet optaget til at være med til at dele legater ud. Der
arbejdes nu på at udvalget får indflydelse, idet de studerende må formodes at have en større
indsigt i ansøgningernes kvalitet, fx omkring badeferie-ansøgninger.
Falig dag udvalg: Skal kvitteringer for indkøb afleveres hos Christian eller fakultetet? Hos
Christian som udgangspunkt. Emnet bliver organdonation.
StudMedSam: Problemer med hvem der er medlem af udvalgene. Forslag om at der skal være
en tutor, som sørger for at nye medlemmer får de rette oplysninger. UMBI vil meget gerne have
bartendere til lang fredagsbar d. 22. MR laver en bar sammen med en villig forening.
VAB husudvalg: Intet nyt.
Rådet for klinisk undervisning: Positivt nyt: Møde med professor hvis afdeling har fået kritik.
Mødet bliver sandsynligvis sidst i januar. MR-medlem(-mer) skal til mødet med et samlet
mandat. Kritikken blev gennemgået og godkendt. Aflysninger på 9. semester – der bliver fulgt
op på problemet, som der ikke er lavet reelle tiltag imod fra fakultetets side. Evalueringerne er
for ringe, men man kunne eventuelt lave en klagehotline, som så giver mulighed for en samlet
henvendelse. Klager sendes igennem både Studienævnet og Klinisk Institut. For at klare det
praktiske kan der nedsættes et klageudvalg.
Studienævnet: Alle studerende kan indsende forslag til den nye studieordning. Acuta er
velkomne til at møde op og referere mødet.

3. Rus-intro (v. FU): Den 25. januar er der rus-intro, og det er uklart hvem der skal præsentere MR. Der
er muligvis mangel på folk i PRIT, blandt andet på grund af arbejdet med hjemmesiden. Mikkel M. og
Danja melder sig til jobbet.
4. Statutter (v. FU): Peter har rettet statutterne, og ændringerne blev vedtaget (med undtagelse af
ændringen i § 2 stk.4). FU sender en mail om genopstilling af mandat.
5. Ålborg (v. SN?) (Se vedhæftet fil): Evaluering af Aalborg-ordningen – Studienævnet har diskuteret
evalueringer med professor fra Aalborg. Positiv evaluering af undervisningen, mindre problemer med
praktiske ting. Spørgsmål om læsepladserne i Aalborg er tilstrækkelige når 11. og 12. semester starter?
Det vurderes ikke som et stort problem, ordnes internt i Aalborg. Skal der oprettes en afdeling af MR i
Aalborg? De studerende i Aalborg må komme til møderne som de bedst kan, og kan kontakte os ad de
sædvanlige kanaler.
6. PR opgaver (FU): Vi skal forsøge at profilere os bedre i MR, fx om udvalgene og det daglige
arbejde. Skal der være en fast MR-klumme i Acuta? Referaterne kunne peppes op, eller der kunne
skrives et sammendrag.
7. Evt.: Der er blevet lavet målbeskrivelser for fagene i Århus i forbindelse med Bologna-processen.
Der ønskes en liste over de bedste bøger om et emne, ikke en lang liste med kursorisk læsning eller
lignende.
Betaling for de studerendes kaffe i klinik, kan vi undgå skulerne? Mange gode forslag.
Acuta: Forslag til dagsordenen skal følges af navn og udvalg.
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