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

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Rettes i referat: behøver ikke være en fra MR der sidder i instiutforum, men repræsentant vælges af MR 
Dagsorden godkendt 
 

3. Nyt fra udvalg: 
a. FU: tovholdere, hvide bøger 
FU: Sidsel 
Biblioteksudvalget: Søren 
PRIT: Nina 
Faglig Dag: Eirild 
Årets underviser: Eirild 
Festudvalg: Rikke 
NMR: Nina 
FAMU: Nina 
Studenterrådet: Jonatan 
UPU: Marie 
Stud.med.sam: Johanne 
 
b. SN: 9. semester ny ordning 
Studerende på 9. semester har problemer med pensum og klinik - stort pensum og klinik lige indtil 
eksamen, så der er ikke afsat tid til at læse til eksamen. 
Desuden er der også et valgfag på 4 uger i løbet af semestret. Nogle kan få merit så de har de 4 uger til 
at læse op 
Nogle skal have farmakologi der er et krævende valgfag grundet en omfattende eksamen, som skal tages 
på lige vilkår som studerende på interimordningen.  
Nogle valgfag er ikke pressede på trods af krav om min. 80% deltagelse som farmakologi. 
Farma-valgfag ligger helt op til eksamen - Det er ikke hensigtsmæssigt at der ikke er nogle dage fri til at 
læse til eksamen 
Er problemerne der kun pga. overgang mellem ny og gammel semesterordning? 
 
Sagt på studienævnsmødet:  
Hvad kan gøres nu og her? Lad os se det an, det har kun foregået på denne måde i 2-3 semestre.  
Klinik kan skæres ned. Men som studerende vil man gerne have mere klinik. 
Valgfag på et andet semester, men kræver ændring af studieordning - vil se om det kan lade sig gøre på 
sigt 
Flytte eksamen? Ikke muligt i et efterårssemester 
Hjælpe dem der skal have farmakologi, således de kun skal møde op og ikke have en eksamen. Men dem 
på interim ordningen vil synes det er uretfærdigt. 
En læsedag? Bliver dyrt for universitetet idet der betales for 2 uger hvor man så ikke er i klinik. 
Skyd valgfaget hvis man ikke kan overskue det - ikke tage farmakologi men tag et nemmere valgfag 



 
Hvad er realistisk? 
Ikke mange konkrete løsninger for det nuværende 9. semester - Dem der skal til eksamen til januar 
kommer i klemme, men der er ikke tid til at gøre noget 
Farligt at ændre radikalt 
Muligt at flytte teoridagen fra onsdag til mandag el. fredag, bedre at der ikke skal pendles midt i ugen 

 
Forslag: 
Farmakologi kan ikke flyttes nu og her - men muligvis på sigt 
Valgfaget kan tages senere – dvs. farmakologi kan tages senere, men det er kun på 9. semester at der er 
normeret til det. Kan komme til at betyde at hvis man melder fra så skal man holde pause et semester for 
at kunne følge faget. 
Farmakologi undervisningen er forelæsningsform – man kan følge forelæsning men ikke melde sig til 
eksamen, og så tage faget på Summer School 
Der skal arbejdes for at valgfaget skal flyttes - ikke hensigtsmæssigt at man ikke kan tage farmakologi på 
sit 9. semester 
8. semester stor kontrast til 9. semester: 8. semester er problematisk og kan måske gøres bedre ved at 
ligge noget undervisning fra 9. semester på 8. semester. 
Må ikke skære i klinikken men kan flytte teoridagen 
Sværhedsgraden af eksamen skal diskuteres. Lære teorien og teste den – ved multiple choice skal der kun 
spørges ind til det man kan og ikke alt i pensum. Vigtigt at huske på at nogle kun har kirurgi. Det er 
nemmere for dem på medicinsk klinik – skal undersøge mulighed for kirurgisk og medicinsk rotation. 
Større pensum skal man vænne sig til - men eksamen er måske ikke så slem som man tror 
Ny måde at tænke pensum på - lave eksamen ud fra sygdomslære og relevans - må ikke spørge ind til alt 
på de mange siders pensum. Det er ikke hensigtsmæssigt at man skal gå derfra med en lav karakter hvis 
man havde mulighed for at gøre det bedre hvis man havde mere tid til at læse. 

 
4. Semesteransvarlige 

a.   nyt fra nuværende semesteransvarlige 
Klinikhold oplevede at en underviser ikke ville undervise da en studerende udeblev fra oplæg - det skal man 
gå videre med da andre studerende har brugt tid på det. Vigtigt at vise de studerende skal yde noget for at 
få undervisning, og der bliver peget tilbage på de studerende. Men det er gået ud over resten af holdet. Han 
foretager et valg idet han vælger at gå. 
 
8. semester er under al kritik. Der er meget lidt og dårlig undervisning, og det der bliver undervist i er ikke 
med i pensum. Klinikophold på nogle afdelinger er også under kritik – de studerende får ikke lov til noget, 
der er ikke plads til dem, der er ingen læger de kan følge, ingen mulighed for at følge krav der står i 
logbogen, der bliver bare skrevet under fordi der er for travlt. Men der skal netop skrives under i logbogen 
på baggrund af man har været der og lært noget. Problemerne skal samles så der er noget konkret at tage 
med i studienævnet.  
 
6. semester: mangel på opdatering på hjemmesiden, planlægning af undervisning, sidste interim semester, 
presset semester men ikke så meget forvirring. MR ikke enig i den mail vedrørende forvirring på 6. 
semester – jf. snak om faste aftaler vedrørende eksamensdatoer, Studiekontoret ved det er et problem og de 
gør hvad de kan. Være mere konkrete: hvilke ting mangler på hjemmesiden? 
Rette henvendelse til studievejledningen 
Svært at finde info på AU og Healths hjemmeside generelt 
Det skal påtales konkret, og der skal samles klager ind 
 
b.   valg af nye semesteransvarlige 

1. semester: Agnes 
2. semester: Agnes 
3. semester: Agnes 
4. semester: Jonatan 
5. semester: Anna 



6. semester: Heidi 
7. semester: Eirild 
8. semester: Anne Dorthe 
9. semester: Sidsel 
10. semester: Morten 
11. semester: Alexander 
12. semester: Henrik 

 
6. Valg til SN og AR v. Nina 

Akademisk råd: talerør til dekanen, snakke om udviklingen af Health (uddannelse, undervisning, budget, 
økonomi, forskning), overordnet orientering, ingen beslutningsret men et vejledende organ. MR har 
stemmeret i akademisk råd, der skal læses op til møderne. Man er valgt fra februar og et år frem. 
Søren og Nina er valgt, Morten er suppleant 

 
Studienævnet: dispensationssager, studieordningsændring, ansvar for uddannelsen. Nem måde at komme ind 
og få indflydelse. 1 møde om måneden, der tages løbende stilling til ting. Også semesterevaluering. Det 
forventes folk møder op og tingene er læst på forhånd. Man er valgt fra 1. februar og et år frem. 
Agnes, Lise, Nina, Søren, Sidsel og Kim er valgt, Anne Dorthe er suppleant 

 
7. VAB husråd v. Jonas 
Der burde være et udvalg i VAB ligesom der er i Medicinerhuset - bibliotekarerne har efterspurgt dette da 
de modtager klager herom. Et husråd har mere effekt og det mangler i VAB 
Invitere andre medicinstuderende til at være ansvarlige for dette. MR/nogle fra VU skal finde folk til det. 
Tandlægerne tager sig ikke af det men de burde idet de også bruger VAB. Tandlægerne har været vant til 
medicinerne har taget sig af alt. VAB skal gøres til et godt sted. Jonas skal gå videre med det og tage 
kontakt til VAB personalet, og få dem til at arrangere et møde med de studier der bruger VAB. 
 
8. Ombygning af anatomi v. Agnes og Eirild 

Ommøblering - lounge og vandrehallen 
Forventes færdiggjort inden nytår 

 
9. Karakterbevis ved overflytning til ny ordning v. Kathrine 

10. semester: Problematisk med overgangen fra gammel til ny studieordning. Hvis man skifter over kommer 
man i klemme da det vil se ud som om man har haft de samme fag i to semestre. Man kan ikke tage et 
semester der svarer til de fag man har haft en gang, det kan ikke finansieres af universitetet. 
Man får merit i stedet for fag og fagene kommer ikke til at stå på eksamensbeviset. Alternativt er et print fra 
hjemmesiden hvor der er skrevet under, men dette er en dårlig løsning og ser uprofessionelt ud. 
Der skal ske noget alternativt fagligt idet man går glip af intern medicin og man skal have samme fag 2 gange 
En samlet problemstilling skal udformes og tages med i studienævnet. 
 
 

10. PRIT - hjemmeside vs. Facebook, Facebook profil 
Forslag: 
Udsluse MRs hjemmeside og i stedet opdatere via Facebook profil. Problemet med hjemmesiden er at MR 
ikke kan ændre hjemmesiden selv, den er sat op på en gammel måde. De eksamensopgaver der ligger på 
hjemmesiden er snart for gamle og de findes også på universitets hjemmeside. 
Meninger: 
Facebook er ikke stedet for MR og der skal være en hjemmeside 
Kunne køre over universitetets hjemmeside 
App til MR - kursus på datalogi om at lave en app 
PRIT ser på hvad der kan gøres 
 

11. Emner til Acuta 
Semesteransvarlige 
Ombygning af anatomi 



 
12. Eventuelt 


