
 
 

 
 
 

 
Dagsorden til MR-møde d. 12/4 2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på 

Folkesundhed: 
 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Sigrún er ordstyrer 
Sanne er referent 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat er godkendt 
Tilføjelse af punkt til dagsorden: transportudgifter udenlandske studerende (punkt 
4) 

 
3. Nyt fra udvalg: 

a. Runde med nyt fra udvalg 
 

b. FU  

 Nye medlemmer: Er I kommet på plads i MR? 
Ikke alle er med i et udvalg endnu, men de sidste kommer på plads 
snarest 

 Investeringsprofil 
Medicinerrådet er blevet oprettet som en frivillig forening og har fået et 
CVR nr. 
Skal de investerede penge bruges? Hvis MR finder noget vigtigt at bruge 
pengene til skal de bruges. Kan bruges hvis der kommer en god ide hvor 
dekanen har givet afslag om at finansiere, så pengene står som en slags 
sikkerhed. Indtil videre skal pengene bare stå som de står nu. 
 

 Semesteransvarlige – vi mangler at finde de sidste 
1. og 2. semester: Agnes 
6. semester: Lasse 
8. semester: Marie 
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11. semester: Henrik 
 

c. Generelt 

 Kampagne omkring opførsel i klinik 
i. Er det relevant? 

Det er relevant at få bragt et budskab ud som omhandler god 
opførsel i klinik. Man skal tænke over at man repræsenterer alle 
medicinstuderende når man er i klinik. 
 
Nina er blevet kontaktet af FADL, en af de studerende som er 
involveret i Aalborg sagen har søgt juridisk bistand. FADL vil 
tage op hvordan man opfører sig i klinik. Holdninger: skal MR gå 
ind i denne diskussion? 
Er der nok information om dette i undervisningen? 
Der skal meldes noget ud pga. de mange rygter vedrørende 
Aalborg sag nr. 2. 
 
MR skal gøre noget – hvis man synes det er interessant skriver 
man til Nina som snakker med FADL og derefter besluttes der om 
man skal indgå i et samarbejde med FADL eller ej. 
MR skal kunne stå inde for det – skal ikke gå på kompromis med 
FADL, de er noget andet end MR så man skal overveje om der er 
noget fælles MR kan gå videre med sammen med FADL. 
Martin, Anna, Sigrún og Kira deltager i mødet med FADL og det 
som diskuteres på mødet sendes til godkendelse i MR. 
 

ii. Idéer? 
Skal ikke være et regelsæt, men man kan godt formulere det på en 
god måde, budskab fra MRs side. Evt. skal studievejlederne og 
yngre læger med ind over dette. 
Grænser for hvad man må gøre – kan gøres til en etisk debat, 
vigtig debat om opførsel – det skal evt. være en del af rus-info i 
forbindelse med information omkring tavshedspligt, altså skal det 
tages op fra første semester i forbindelse med hvordan det er at 
være medicinstuderende og det skal være en naturlig del af 
medicinstudiet. 



 3

Der skal laves en kampagne på en ’let’ måde, men virker den kun 
en gang? Den kan gøres til et fast indlæg. Kombination af 
kampagne og oplysning i undervisningen. VIGTIGT at det bliver 
generelt og der ikke henvises til sagen i Aalborg. 

 
d. VU 

 Kontrakt ved lån af Medicinerhuset i fremtiden 
Problematik: tutorerne har afholdt sikring inde på læsesalen. Plade/væg 
til brandsikring var skæv og blev derfor taget ned af en tutor. De blå 
mænd vil ikke gøre noget før der kommer penge. den var løs før festen, 
tutorerne har vidner. Pladen koster 5800 kr. 
Løsning: prøve at presse tutorerne, men de vil helt sikkert ikke betale. 
VU betaler den, og der skal skrives mail til de pågældende tutorer og 
det skal tages op på VU møde samt regler for lån af medicinerhus skal 
klarlægges. 
MR giver grønt lys til at VU betaler pladen. Indlæg i Acuta – nævn 
eksempler fra hvad der er sket dette semester. 
 
VU: hvordan bruger vi medicinerhuset – er det rimeligt MR skal betale? 
Principsag – men svært at straffe nogle når man ikke ved noget. Hvor 
går grænserne? Bevisbyrden vil altid ligge hos MR. Kan der laves en 
kontrakt med regler for god brug af medicinerhuset? Det bliver svært 
med kontrakter. Kontrakt for UMBI hver fredag? Kan ikke give UMBI 
skylden for ting som ødelægges til fester/fredagsbar. 
 
Hvem bruger medicinerhuset og hvem betaler når ting går i stykker? 
Skader skal dækkes af de 100.000 – brugen af medicinerhuset skal 
dækkes, men man skal ikke dække ting folk har ødelagt (i en brandert) 
Der bliver ikke gjort ordentlig rent og det slider på huset 
Det skal tages op i alle foreningerne som bruger medicinerhuset – folk 
er blevet dårligere til at tænke på andre som også bruger huset. 
Sanne tager det med til stud.med.sam – tager den også med i IMCC 
Løsning: lave en kampagne, sende mail og sende ud i Acuta. Der skal 
sættes et eksempel! Hvis man vil booke varmestuen skal man henvende 
sig til VU. VU skal efter mødet sende videre til PRIT. 
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Læsesalene skal evt. låses af kl. 15 når der er fredagsbar. Der er 
kommet flere læsepladser i VAB, så må de bruges fredag eftermiddag. 
Læsesalen skal ikke bruges til garderobe – VU skal gøre opmærksom på 
dette i Acuta. Kan man forsvare at lukke læsesalen tidligere en fredag 
pga. fredagsbar, og sætter det spørgsmålstegn ved hvad medicinerhuset 
bruges til? Uenighed om læsesalen skal låses af kl.15. 
Afstemning: 3 muligheder 

1. ingen læsesale låses 
2. alle læsesale låses (2. og 4.) 
3. læsesal på 2. sal bliver låst af 

Forslag 3 er vedtaget – aftale med UMBI om aflåsning af læsesalen på 
2. sal, det skal i Acuta og pr. mail og ud på læsesalene – træder i kraft 
fra fredag d. 20 april 
 

 Ønsker til medicinerhuset – Bruser, flere borde udenfor 
Bogskabe? Tages op i VU 
Renovation af gulv i varmestuen? Tages op i VU 

 
4. Transportudgifter til udenlandske studerende (Nyt punkt) 

Udenlandske studerende kan ikke få et SU kort der dækker nogle af 
transportudgifterne fordi de ikke får dansk SU. Studieadministrationen giver 
samme beløb til alle studerende uanset hvad. Argumentation er svær, alle får et 
tilskud på 500 kr. 
Rikke har tjekket op, ca. 3000 kr. i ekstraudgift pr. semester for udenlandske 
studerende 
Før har universitet betalt det hele (SDU refunderer stadig hele beløbet til 
transportudgifter) – nu falder de udenlandske studerende måske fra – økonomi i 
dette er vigtig. 
Man kunne sørge for de ikke skulle pendle så langt? Dårlig ide, de skal have 
samme muligheder som de danske studerende 
De udenlandske studerende ved at klinik er obligatorisk: har man ikke penge skal 
man så tage uddannelsen? 
Sortbørsmarked for klinik pladser – man bytter med en som er i Aarhus og giver 
penge for det og ender med at spare de penge det ville koste i transport i sidste 
ende. 
Næste skridt: undersøge dispensation, alliere sig med studiekontoret til at lægge 
pres på ministeriet. Forsøge at rejse problemet i Akademisk Råd. 
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Skal skrive til Hanne og Berit og give udtryk for at MR er uenige i beslutningen. 
Kan de udenlandske studerende søge om transporttillæg i Norge/Sverige? I 
Sverige kan man tage lån til transport – dette skal undersøges nærmere 
Det er ikke en FADL sag – de mener det er en undervisningssag og derfor skal 
MR gøre noget. 
Nina skriver kommentarer op og sender rundt til MR og skriver til Berit. Rikke 
skal med ind over dette. 
 

5. Punkter til Acuta? 
Ryd op efter dig selv 
Semester ansvarlige 
Kampagne: klinik (ikke klar endnu) 
 

6. Eventuelt 
Der mangler papir og toner til printerne i computerrummet 
SUN-it har sørget for papir og tonere før i tiden, statsbiblioteket skal måske sørge 
for dette i fremtiden. 
Sanne sekretær undersøger dette. 
 
Ny Health strategi møde, dekanen har ikke inviteret MR til at kommentere 
høringssvar. Nina skriver mail om at MR er utilfredse med dette. 


