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Referat af Konstituerende MR-møde onsdag d. 17. september 2007 kl. 17.00.

1. Formalia
Godkendelse af forrige referat, godkendt
Godkendelse af dagsorden, godkendt

2. Nyt fra udvalg

















FU: Vi vil gerne afmelde revisionen.. fra d.d.( OBS Christian )
VU: intet nyt
SR: intet nyt
UPU: Fortalte og udspil fra de danske regioner vedr løn under klinik, når der er noget mere
konkret vender UPU tilbage. Fortalte og oplæg til YL vedrørende Raketforløb,Uådsforløb
og normal normering. Når der er noget mere konkret udspil vil UPU vende tilbage.
PRIT: intet nyt
Årets Underviser: intet nyt
Festudvalg: intet nyt.
Undervisningsudvalg: slettes, intet nyt
Sikkerhedsudvalg: intet nyt
Legat Udvalg: intet nyt
Faglig dag udvalg: Fortalte om den næste fagligdag, program osv. Mangler en Ph.d.
studerende.
Stud Med Sam: Revy vil i med? Fortalte om bazaren(forening) der er blevet afsluttet. Ellers
om tilmelding til facebook gruppe. Man skal tilmelde sig gennem de i forvejen tilmeldte,
evt. Genem Andreas Glud, der ikke sidder i Stud. Med. Sam. mere.
VAB husudvalg: Intet nyt
Rådet for klinisk undervisning: Rådet for klinisk institut: Hvordan skal Skejby sygehus se
ud i fremtiden.
Studienævnet: Nye regler for snyd ved eksamen, så reglerne overholder gældende
forvaltnings-regler. Dekanen og MEDU er med på ideen om ændringer til kandidat delen.
En række arbejdsgrupper er nedsat.
Akademisk råd: fortalte om forrige møde,vedr. universitetets fremtids visioner, økonomi.

3. Valg til Udvalg:





FU: Sidsel, Bente, Sine, Simon H og Andreas G
VU: Michael M, Danja, Line, Andreas B, Christian Johnsen, Christian Olesen., Nadja, Signe
J, Mette JN, Mia Bendix.
SR: Tone, Eva
UPU: Andreas G, Mia Bendix, Eva
















PRIT: Andreas B, Tine W, Søren K
Årets Underviser: Line, Jacob, Signe J
Festudvalg: Andreas G, Bente, Simon H
Undervisningsudvalg: …..
Sikkerhedsudvalg: Tine G
Legat Udvalg: Michael M
Faglig dag udvalg: Mette VP, Jacob Galili, Danja, Line
StudMedSam: Danja
VAB husudvalg: Søren F.
Rådet for klinisk Institut: Andreas G, Kasper A, Tine, Danja
Studienævnet: …der er ikke valg
Akadisk råd:… ikke valg

Udvalg for ændring af kandidaten og den nye studie ordning(nyt udvalg):






Overgange mellem studie og arbejdsliv: Bente, Sidsel
Kommunikation, tværgående patientfoløb samt det almene sundhedsaspekt:Michael M,
Tone
Sammenhæng og kontinuitet:Søren K, Andreas B
Aktiv deltagelse i klinik og undervisning:Mia B, Danja
Overensstemmelse mellem kompetencemål og udprøvning: Eva, Simon

4,
Ny studie ordning (Mikkel M), henledte specielt opmærksomheden på de ovennævnte nye udvalg.

5.
Høringsgruppe ny universitets hospital gruppe på 5 (Mikkel M), drejer sig om en brugergruppe der
skal tages med på råd forbindelse med planlægningen om udnyttelsen af det nye
universitetshospital.
Søren Færgeman
Mikkel Saksø
Signe J
Kasper A
Tine W

4. Eventuelt:
Kørselspenge til almen praksis: Skal køres videre til studie nævnet.

PRIT: Kan ikke sætte deadline for hvornår eksamensopgaverne bliver uploaded, men Andreas B og
Jacob G taler nærmere sammen.
HBV: Vi kører videre med emnet, der skal bla. tales om det på næste møde i Klinisk Råd og UPU…
Der ønskes fra MR specielt fokus på at nødberedskabet i forbindelse med stik skal fungere på de
enkelte hositaler og at de skal være en standard.
NY FU: Hvad er holdningen til fagligdags økonomi… Kan vi give penge der bare går til mad
vingaver… ca 2000 kr. Tages på mødet den 25 september kl 17.00 på MR kontoret.
MVH FU

