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Referat d. 22. marts 2011 kl 17 - 19 i Frokoststuen på Institut for Folkesundhed:  
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Nina er ordstyrer og Line er referent. 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Fantastisk referat, ros til Lise! Godkendes. 
Dagsorden godkendes men følgende tilføjelser: 
 Under SN: Nyt fra anatomerne og den nye bachelor  

Journalkoncept og den lille grønne til 12 semesters eksaminer 
 4.  Akademisk råd 
 5. VU og umbi 
 Under evt.: Kopirum  

Nadja  
Sammenlægning  

 
3. Nyt fra udvalg 

 
Studienævnet (SN):  
 
Optagelseskriterier på studiet (kvote 2-optag) 
Der har været SN-seminar i Odense, hvor man har hørt Lotte O’Neills phd-forsvar om Odenses 
gamle kvote 2-ordning. Den gamle kvote 2-ordning bestod af en motiveret ansøgning, en 
samtale samt en multiple choice test. Ved den nye kvote 2-ordning i Odense skal man igennem 
en række stationer med diverse øvelser samt igennem en atypisk test. 
Nogle af resultaterne fra phd’en:  

- Dobbelt så stort frafald blandt kvorte 1 ansøgere sammenlignet med kvote 2  
- Lige fordeling af drenge og piger 
- Kvote 1 studerende havde signifikant højere karakterer 
- De læger der var med til samtalerne følte et ansvar overfor dem der blev optaget. Disse 

læger underviste på de første semestre og fulgte dermed de studerende de første par 
semestre 

- Jo ældre de studerende var jo større var frafaldet under uddannelse 
- Desuden et håb: at der bliver uddannet læger til alle specialer og alle patientgrupper 
 

Lige nu udgør kvote 2 10 % af optaget i Århus, hvilket ikke ser ud til at blive ændret foreløbigt. 
For at vi kan få gennemført en ændring af hvordan kvote 2 ansøgerne udvælges samt en evt. 
øgning af antallet, skal vi have helt klare forestillinger om/retningslinjer for, hvad vi vil opnå. 
Der er større mulighed for at få dette gennemført, hvis det kan tages op som et (phd-) projekt. 
Det forslås, at der kan tages kontakt til kandidatuddannelsen ’Uddannelsesvidenskab’, der 
muligvis kunne være interesseret i dette som projekt. 
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Der blev engang nedsat en gruppe, der skulle tage hånd om denne problemstilling. Disse 
opfordres til at tage kontakt til odonterne der tidligere har vist interesse for samme 
problemstilling. Andre der kan være gode at kontakte er studievejlederne, samt andet relevant 
personale på instituttet.  

 
Pædiatrieksamen/spørgetimer på 12. semester 
Der er åbenbart stor forskel på, hvordan niveauet ligger til pædiatrieksamen og specielt hvordan 
tilgangen til eksamen er, dvs. formen og eksaminatorens stil, afhængig af hvor man er til 
eksamen henne. 
Vi kommer frem til at bede dem, der har gjort os opmærksomme på dette (Steen og Sine 
Janum), så de kan formulere deres kritik, da pædiaterne har bedt om en udspecificering af 
problemet. 
 
Efter dialog med underviserne er man kommet frem til, at det vil være fint med en spørgetime. 
 
Nyt fra anatomerne og den nye bachelor 
På den nye bachelor er anatomi skåret ned til 35 ECTS point fra 55. 
Vi kigger på det seneste udkast. Histologi og makroanatomi, ligger parallelt med hinanden, og 
har individuelle eksaminer både efter 1 og 2 semester. Dog ser det ud til, at arbejdsbyrden på 2. 
semester består af 25 undervisningstimer + læsning. Dette er for stor en byrde. 

 
SN er allerede indkaldt til næste møde, hvor der skal godkendes en ordning, som kan starte til 
september. Der lader til at være enighed om, at størrelsen på arbejdsbyrden er det største 
problem.   
Her er de forslag til forbedring/ændringer der kom frem på mødet: 

- Kan man ikke slå øjne og øre sammen? 
- Kan man reducere immunologien i histo? 
- Kan neurodissektionen ikke reduceres/skæres helt bort? 
- Kan man reducere mængden af specialembryologi?  
- Fælles eksamen for histologi og makroanatomi, der muligvis kan give de studerende en 

bedre forståelse for anatomien, måske bare på 1 semester. 
- Detalje niveauet vil blive nedsat, hvorfor antallet af undervisningstimer muligvis kan 

reduceres. 
- Der skal undervises efter hvad der er vigtigt i klinikken, hvorfor det muligvis vil være 

en fordel at få kompetente folk a.k.a. læger der arbejder på sygehuset, ind til at vurdere 
hvad der er relevant at undervise i.  

 
Det nævnes kort, at der muligvis er nogle samarbejdsproblemer mellem ledelsen blandt 
anatomerne og histologerne, hvorfor det muligvis vil være en idé at gå mere målrettet efter de 
yngre ansatte, evt. også at inddrage anatomiunderviserne. Det lader til, at de har en del gode 
idéer til forbedringer/ændringer af den nuværende ordning. Desuden får anatomiunderviserne 
også en ekstra opgave i at formidle til de studerende hvor meget(/lidt) de skal kunne af det der 
står i lærebøgerne.    
  
Det forslås at der holdes et ekstraordinært møde inden SN og anatomerne mødes igen, da der på 
dette møde skal vedtages en ordning.  
Nina skriver en mail til Anne Mette Mørcke om et indledende møde. Der følges op på hvad hun 
svarer via mail til MR’s medlemmer. 
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Journalkoncept og den lille grønne til 12 semesters eksamner 
Konklusionen på denne debat blev: 
 Den lille grønne må medbringes til alle eksaminer på 12 semester, undtagen pædiatri. 
 Journalkonceptet må medbringes til mundtlig eksamen i medicin og kirurgi. 
De studerende oplyses om dette gennem ACUTA, en seddel på læsesalene og der sendes brev 
til 12. semester. 
Det skal gøres klart, at alle ad spurgte fag-personer var imod, at man havde journalkonceptet 
med. De er alle enige om, at det kan trække ned på karakteren, hvis det fremgår at den 
studerende slavisk har fulgt journalkonceptet, og ikke har stillet sig kritisk til, hvad der for det 
givne speciale og patient er relevant.  
 

4. Akademisk råd (AR) 
Er suspenderet pga. sammenlægningen. Den nye rektor kommer til at bestemme, hvordan det 
nye ser ud. 
Nu/før var der 14-15 i AR: studerende, tekniske personer, VIP’er. 
4-5. april er der møde på Sandbjerg Gods. 
 

5. VU og umbi 
Tine B tog en snak med UMBI efter sidste MR-møde angående de skader, der på det sidste er 
blevet påført Medicinerhuset i forbindelse med afholdelse af fredagsbar. Her kom vi frem til, at 
UMBI hæfter for skaderne på medicinerhuset, men at de kan ansøge om pengene hos MR. 
Til næste MR-møde skulle vi gerne have UMBI’s-referat.  
Der skal laves oplæg til ACUTA på vejne af MR og Umbi, hvor de studerende informeres om 
overstående, og opfordre alle til at opføre sig ansvarligt. 

 
6. Evt 

Kopirum  
Der er intet der virker i Medicinerhuset kopirum. Der skal tages kontakt til Søren, der gerne må 
investere i nye maskiner. Der forslås en maskine, der kan scanne til mail. Søren kommer på 
næste møde og præsenterer forslag til indkøb. 
Nadja  
Har snakket med rengøringsdamerne i medicinerhuset, der fortsætter med at smide beskidte 
kopper ud, hvis de ikke står i køkkenet. Det er de nu bedt om at holde op med. 
Der skal indlæg i ACUTA hvor de studerende bedes tage sig af kopperne. 
Sammenlægning  
Der kommer et biomedicinsk institut nede hos anatomerne, hvor størstedelen af fagene på 
bachelorordningen samles. 
 


