
Referat d. 17/3-2010:  
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 Dirigent: Eva Referent: Ronni 
 Referat fra sidste møde: pkt. 2 sidste linie, er der tvivl om hvad studierådet er. Her 
menes  studenterrådet. 
 Transportproblemer på 9 semester, tages op på næste studienævnsmøde.  
 Uklarhed om hvem der er i fysiologigruppen.  
 
2. Nyt fra udvalg: 
 - FU: Brev til Dekanen omkring flere læsepladser. FU tager fat i Søren 
Færgemann for at  høre hvad han tidligere har skrevet til Dekanen omkring dette 
emne.  
 Medlemslisten for MR er ikke opdateret, og dette skal gøres. Liste bliver sendt 
rundt  ingen, og så melder man tilbage om der er fejl etc.  
  
 - Nyt fra miljø- og arbejdsudvalget: UMV hovedpunkter var, at der ikke var plads 
til alle i  auditorier, manglende rengøring i medicinerhuset (her tænkes på at der 
mangler fx  toiletpapir i weekenden), for få læseplads samt at man ikke vidste hvor der 
var noget  førstehjælpsudstyr. Der var for få deltagere til at undersøgelse kan 
forventes at være fuldt  retvisende, og derfor skal den kun ses som vejledende. Vi 
fik lovning på at man ville  kigge på de kritikpunkter som var i undersøgelsen.  
 
 - PRIT: Søger nogle flere interesserede til deres spændende arbejde. Vil gerne 
designe en  T-shirt, lave referater af MR møderne som kan sætte i acuta, ny 
hjemmeside og ny tekst  til infofolder. Britta vil gerne hjælpe med at designe en T-
shirt.  
 
 - UPU: Kandidatdelen af lægeuddannelsen i Ålborg er blevet akkrediteret. Der er 
snak  om en uddannelse fra sommeren 2010, dog er det ikke godkendt af 
videnskabsministeren  endnu. FADL er ved at søge om foretræde for ministeren i 
forbindelse med sagen.  Vinklen bliver mere mod det øgede optag da det er her det 
store problem ligger. Det  forventes at Ålborg får de 100 som man har optaget ekstra i 
Århus. Mht. ministeren er der  et økonomisk problem i at man splitter uddannelsen 
op i to dele, da man får mindre  lægeuddannelse for samme penge.  
 Der er samstemmighed om at vi støtter FADL i sagen.  
 
 - Studenterrådet(SR): Eva har været til SR møde. Der har tidligere været forslag 
omkring  at man skulle skære SUen ned så man ikke fik SU det sidste år af 
uddannelsen.  Kampagne her i foråret er mod brugerbetaling, som Rektor har meldt ud 
han støtter.  Derudover vil man arbejde på at skabe bedre kontakt til fagrådene i 
efteråret.  
 - Festudvalget: Man bedes huske at melde tilbage omkring forårsfesten.  
 
 - Medicinerhusudvalget: Har holdt et konstruktivt møde og har styr på de 
forskellige  poster.. Jørn Rasmussen ville undersøge om man kunne male 



medicinerhuset i løbet  af sommerferien. Navne til køleskabene er lavet. Man må 
gerne minde folk op om at  rydde op efter sig selv i medcinerhuset.. Johan er 
indsuppleret i udvalget.  
 
3. Julie om totalklinik:  
 
Oplæg fra Julie omkring klinik: Julie fik noget inspiration omkring hvordan klinik kunne 
gøres anderledes under sit eget klinikophold i Boston. Der var mange motivationsfaktorer 
under opholdet:  
 

 Man vælger selv de afdelinger man er på, og gentagelser af afdelinger er tilladt.  
 Man har får daglige vurderinger af indsatsen – herefter en samlet udtalelse.  
 Man indgik i normeringen, og havde derfor ansvar. Det forventes at folk kommer 

og man indgår i planerne for afdelingen  
 Tættere supervision og nogen man kunne snakke med.  
  Holdningen i USA har været at hvis man ikke ville uddanne studenter skulle man 

ikke være ansat på et universitetshospital.. Hvilket giver nogle mere motiverede 
undervisere.  

 
Ulempen er, at man har klinikopholdet som et reelt arbejde, og har derfor ikke mulighed 
for at bestemme hvor lang tid man  
 
Det at man indgår i nomeringen gør at afdelingerne har nemmere ved at tage imod de 
studerende som der kommer, da de ved hvad de skal lave i stedet for at det bliver meget 
flyvsk. Universitetet kunne tilbyde en pakkeoplæg om hvordan man har lægestuderende i 
klinik. Det ville være godt at ensrette klinikstederne, sådan at alle holder samme høje 
kvalitet.  
 
I Odense har man tilknyttet en overlæge som superviserer ens journalskrivning – hvilket 
fungerer godt. Samme koncept med supervision kan med fordel benyttes i Århus.  
 
Det er interessante perspektiv om man skal lade folk ansøge om forskellig klinik steder. 
Dette kom der et par indlæg omkring, dog uden nogen videre konklusion. 
 
Man kunne overveje at lave en undersøgelse af hvad der betyder noget for om folk har et 
godt klinikophold – alternativt se på den engelske undersøgelse som er lavet. Det er 
vigtigt at klinikopholdet bliver mere konkret, så man kan afstemme sine og afdelingen 
forventninger.  
 
4. Nyt fra arbejdsgrupper (studiereform) 
 Inflammationsgruppen: Har ikke været til møde, da møderne er blevet aflyst. 
Status er, at  der lige nu er lidt kaos, men man arbejder på sagen. 
 Abdomen: Har lavet 21 fagmål for hvad man skal kunne efter kurset. 
Undervisningen  skal være mere symptomorienteret. Klinikken skal gerne 
opprioriteres mest muligt.  



 Hoved-neuro: Vil også fokuserer på at have længere ophold, færre  steder med så 
få  studerende som muligt.  
 Familie-samfund: Brugt lang tid på vad der skal være formål med  semestret. 
Dette har  taget en del tid at finde ud af.  
 
 Indsuppleringer 
 Eva til familie-samfund 
 Mads til hoved-neuro 
 
Man skal være opmærksom på at hvis man sender folk udenbys, så vil det være svært for 
personer med børn at få en hverdag til at hænge sammen. Dette skal også tages med i 
overvejelserne når man planlægger studiet.  
 
Der var en diskussion af hvor mange man skal være på de forskellige afdelinger. Vi er 
tilhængere af at man hellere har færre men længere ophold – og så færrest antal personer 
på afdelingen. Bedre at have lange ophold og så se færre afdelinger.  
 
5. Studiereform – bachelor: Ingen kommentarer.  
 
6. Specialernes Dag: Medlemmerne melder tilbage til Tine indenfor den næste uge om 
de kan give en hånd. 
 
7. AMEE-præsentation: Eva fremlægger hvad AMEE er, og fortæller om hvorfor det er 
vigtigt at deltage i. Det vi primært får ud af det er networking. For fremtiden skal man 
fokuserer på at være meget selektiv om hvad vi ønsker at deltage i til den pågældende 
kongres og hvad man vil have med hjem.  
 
8. Evt. – Forslag fra FADL om at man sammen med UMBI og FADL skulle lave 
paintball 
 


