Referat af MR-møde den 23/05-2013 kl. 17-19 i
Frokoststuen på Folkesundhed

1. Valg af ordstyrer og referent
Kim er ordstyrer
Sanne er referent
Tilstede: Sigrún, Kim, Anna, Morten, Ane, Eirild, Vibeke, Ellen, Lasse, Marie,
Marie M, Anders, Martin, Lise, Rikke, Kira, Agnes, Khoa, Bjørn, Sanne
Afbud: Heidi, Anne Dorte, Johanna, Lasse, Sara, Nina
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat godkendt
Dagsorden godkendt
3. Nyt fra udvalg
VU:
Problemer med at holde orden i VAB. Der er ikke køleskabsansvarlige længere,
det kørte kun i et semester og det var en nødløsning. Der er kommet et husudvalg
i VAB, hvor der er repræsentanter fra tandlægerne, og Anna fra Medicinerrådet.
Vigtigt med nogle repræsentanter fra Medicinerrådet som kan sørge for at der er
læsepladser og bogskabe til rådighed for medicinerne.
Ombygning i VAB. Møde om indretning og der ønskes forslag fra studerende og
også MR.
PRIT:
Medicinerrådet har fået en ny hjemmeside
Billede af Medicinerrådet til hjemmesiden – skal evt. tages på næste møde?
Klinikkort – følgende punkter er skrevet på:
- Stikord med what to do angående stikskader

- Ved stikskader: kontakt klinisk lektor (følg instrukser der kommer på MRs
hjemmeside)
- Opfordring til at være aktivt opsøgende
- Ret og pligt
- Løftede pegefingre: henvisning til Aalborg situationen, og fremhæve at når
man er i klinik repræsenterer man alle medicinstuderende
Klinikkortet skal gives til 7. og 9. semester og ellers ligger det på hjemmesiden.
4. Nyt fra SN
10. semester: nye hoved/neuro: nogle med merit fra tidligere. Man kan trække en
af fire, nogle bliver derfor fritaget. Uheldig omgang med eksamenslister og det er
åbenlyst hvem der skal op i hvad. Man kan se hvor mange der er på listerne, og
datoen fremgår. Skal forsøge at forhindre at det kommer til at ske igen.
11. semester: Familie/samfund. OSCE eksamensform (stationseksamen). I
fremtiden skal det kombineres med en multiple choice eksamen, så der bliver en
mindre OSCE samt nogle spørgsmål i multiple choice. Dette skal resultere i at
studerende får det bedste resultatet ellers risikerer man at blive testet i for få ting.
Ekstra: er pt. i gang med at lave osce eksamen på 12. semester.
2. semester - blokkurser: eksamen med det samme efter endt blok. Ny ordning
som skal afprøves først før der ændres for meget.
5. Nyt fra semesteransvarlige:
Møde med semesterledelsesgrupper. Det er godt at være med til de møder så man
får en føling med hvad der foregår, og det kan blive muligt at påvirke hvad der
kommer til at ske.
7. semester: møde med Stentoft, han var glad for initiativet, og vil fortsat gerne
have kontakt med MR/semesteransvarlige.
Forelæsere der ikke møder op til undervisningen (dette gælder på flere semestre):
Sekretærerne skal sende påmindelse ud til forelæserne om hvem der skal have
undervisning.
Svingende pædagogiske undervisningsmetoder:
Hvordan evalueres forelæsninger på en god måde? Forslag: For at evaluere
forelæsninger mest optimalt skal en professor have en lektor med fra afdelingen
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og derefter evalueres. Kunne fungere godt hvis de kan finde timer og resourser til
det – det er ikke sikkert det kommer til at ske.
Klinisk farmakologi:
Svært at gennemskue hvor eksamensrelevant det er, man skal undersøge om det
kan gøres mere relevant.
Pensumliste:
Hvilke ting skal man kunne? Forslå at forelæsningerne skal berøre de punkter der
er på pensumlisten, og der skal ved forelæsningerne nævnes hvad der er vigtigt
man kan. Der er ikke mulighed for flere forelæsningstimer, som ellers var ønsket.
Klinik:
Positive tilbagemeldinger fra studerende. Der er mange studerende i forhold til
læger. Forslag: studerende arbejder sammen – to studerende følger én læge og
derefter gives feedback i fællesskab. Det er stadig vigtigt med individuelle
opgaver så man får prøvet grænser af for sig selv, og at det ikke bliver en
sovepude.
9. semester: Mølgaard er svær at komme i kontakt med. Vil prøve at fange ham til
en forelæsning.
10. semester: der meldes tilbage at det er et godt semester, og opbygningen og
forelæsningerne er gode.
Kritikpunkter:
Pensum kom først igennem midt i april, og der er stadig ingen sygdomsliste. Der
skal være en liste over hvad man skal og en vurdering af bøgerne sammen med en
sygdomsliste. Det er for meget med seks hele bøger og ingen sygdomslister –
pensum er for stort. SN har bedt dem om at lave sygdomsliste men det kunne ikke
lade sig gøre eftersom der ikke har været en semesteransvarlig ansat. Men der er
kommet en ny, Trine Tandrup, og hun var meget imødekommende. Man vil prøve
at have sygdomslisten klar til efteråret.
Forvirring omkring eksamen fordi semestret er så nyt:
Eksamen ligger tidligt, og de får sommerferie den 3. juni. Det er for tidligt i
forhold til pensumstørrelsen. Det burde være muligt at ligge den senere da
eksamen er mundtlig, og derfor skal der ikke bruges tid på at rette. Undersøge om
den kan rykkes til midt i juni.
Logbogen er under kritik:
For mange underskrifter. Man skal kunne tage fagene separat, så derfor er der to
logbøger.
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6. semester: Kursusansvarlige bliver glade for at høre fra de studerende. Svært
med eksamensplanlægningen. Koordineringsmøde? F.eks. med Ole Sonne som er
uddannelsesleder.
6. Fordeling af klinikpladser (man kunne forberede sig lidt til debat)
- Information fra SN: beslutning om studenterstudievejlederes
klinikfordeling (pendlerafstand)
- Beslutning taget af rektor: Hvis man er elitesportsudøver, kan du blive i
Århus i klinik.
- MR's generelle holdning til prioriteringerne af klinikpladser i
Århus/pendlerafstand.
SN kontaktet af studievejleder med et ønske om at den ene internationale studievejleder
samt to af de fire studeivejledere på medicin kan få klinik i Aarhus eller pendlerafstand,
så de kan passe jobbet som studievejleder. Ikke enighed i SN. Når studievejlederne går
til SN er det fordi de ikke mener det kan lade sig gøre – det vil blive svært, men får de et
nej må de finde en anden løsning.
Debat:
Fordeling af klinikpladser var oppe i MR for et års tid siden, hvor reglerne blev skærpet
i forhold til at få klinikplads i Aarhus. Elitesportsudøvere tilbydes klinikplads i Aarhus.
Små børn, ene forsørger og personer med kroniske sygdomme tilbydes plads i Aarhus.
Skal det tages op igen mht. klinikpladser? Alle har interesse i Aarhus.
Problem:
Der er mange klinikpladser i Aarhus, men de bliver fyldt op af dem med specielle
forhold. Derfor skærpede MR reglerne. Der skal være færrest mulige regler - dem der er
nu er fair.
Hvordan skal MR forholde sig til at SN ikke har haft noget i sige i sagen med
elitesportsudøverne? Det er noget rektor alene har bestemt. Den kan vi ikke gøre noget
ved. Vigtigt at tage en dialog med den nye rektor om elitesportsudøverne. Der skal være
en klar definition af hvornår man er elitesportsudøver: der skal være satsning fra Team
Danmark og det skal man søge om.
Holdninger:
Alle kommer til at pendle eller blive udstationeret på et eller andet tidspunkt.
Se på reglerne igen og diskutere hvad holdningen er.
Studievejlederne bør få to frikort, som kan bruges når som helst. Det er vigtigt at nævne
det inden fordelingen sker. Mange andre har vigtige jobs, og som gerne vil kunne passe
det fast nogle dage om ugen, og ikke skulle opgive det pga klinik.
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Det skal være begrænset hvem der kan trækkes ud af lodtrækningen. Det kan hurtigt
blive en glidebane, og erhverv skal ikke være en undskyldning
Overveje om det er nødvendigt med to frikort – måske kun den ene skal have det.
Den internationale vejleder skal være dækket.
De skal være til rådighed for de studerende – de studerende der har behov for en
vejleder kan også være i klinik. Det afspejler at studievejlederne også er studerende.
Meget af det kunne godt klares over mails. Har kun kontortid to gange om ugen – man
arrangerer et møde, som oftest ligger sidst på dagen. Deres primære funktion er at være
til rådighed. De fleste problemer er på bacheloren, og der er de ikke i klinik.
Kan der evt. tages orlov fra studievejleder funktionen?
Det er ikke et almindeligt studiejob. Alternativt: folk uden for studiet skal varetage
funktionen, men det er ikke optimalt. Godt med folk der læser på studiet, de har en
speciel kendskab, og den skal udnyttes. Skal sikre at der er en kvalificeret
studievejleder.
Får de klinikplads i Aarhus kan der ikke ændres på, at de vil være i klinik fire dage om
ugen, men bare at de ikke er udstationeret. Ligemeget hvor man er i klinik så fylder det
meget. Mulighed for fleksibilitet i åbningstiderne.
Konsekvens hvis nej: Ansætte flere, så ikke alle er væk på samme tid, og have lidt færre
vagter? Det tager tid at blive sat ind i studievejledningens job mht. retssikkerhed og
sætte sig ind i reglerne i SN osv. Det er en vigtig opgave på universitetet, og de er
dedikerede.
MR er nødt til at have klar argumentation: lave skriftlig holdning der forklarer det
grundigt, ellers kommer MR/SN i klemme. Skal have noget så det kan forsvares.
Afstemning: Den internationale studievejleder: han får pladsen, han er kun en til at
varetage funktionen.
Skal to af studievejlederne kunne få de pladserne i Aarhus eller pendlerafstand?:
For: 11
Imod: 7
Studenterunderviserne:
Afstemning: afslag
De skal ikke have fordel. Konsekvens hvis de også skal have pladser bliver at der ikke
er flere pladser i Aarhus. De varetager ikke samme funktion som studievejlederne. Man
kan godt få det til at fungere som studenterunderviser, semestret kan deles op, så man
kun underviser et halvt semester og en anden studerende underviser anden halvdel.
Skal evt. have mulighed for at prioritere rul.
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Elitesportsudøvere:
SN skal gå videre med et brev til rektor omkring eliteudøvere:
Afstemning: vedtaget
Md. ph.d:
Det er en del af uddannelsen, overbygning, udvikling af studiet, de er færre end
studenterunderviserne. 2-3 pr. semester. Måde at sikre en øgning af uddannelsen, idet de
kommer til at undervise. Hvis man har valgt en md.ph.d. er det det fordi man mener at
kunne overskue det. Ellers venter man og går i gang efter studiet – en principsag: det er
et tilvalg, medicinstudiet er det primære.
Der er få md.ph.d’er og de skal have en fordel, idet de har flere udfordringer ved
planlægningen af semestret. Forslag om at man selv skal være med til at bestemme
rullet, så har man nemmere ved at planlægge.
SMS må tage stiling til om der skal være fordele: fx en fridag, ønsker til rul.
Der kunne laves en ordning i stil med det kirugiske ’Dream Team’, hvor man får en dag
fri fra klinikken til at komme til Aarhus, og man erstatter således en form for klinik med
en anden.
Holdninger:
- Godt hvis man kunne få en friplads, man gaber over meget på dette studie
- Alt er tilvalg og man har vidst fra starten af medicinstudiet, at der er klinik
er på semestrene
- Studievejleder udgør en funktion for andre studerende, det er noget andet
end at publicere forskningsartikler
- Man skal være påpasselig: friplads og hensyn gavner kun de ’svageste’. Skal
gøre noget for at hjælpe alle studerende. Der er ikke noget til de ’stærke’
studerende. MR skal sørge for alle medicinstuderende, skal hjælpe folk der
halter lidt på studiet, men også hjælpe de stærke fremad.
- Vigtigt at have gjort sig overvejelser om hvem der kan få fordele mht.
klinikladser. MR skal sammenstykke en holdning som der kan føres tilbage
til, således denne diskussion bliver nemmere fremover.
Afstemning:
Plads i Aarhus: imod
Pendlerafstand: imod
’Dream Team’-løsning: vedtaget
Skal kunne prioritere rul: vedtaget
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Der skal formes en generel regel mht. prioritering af rul: mulighed for at ansøge om rul,
men ikke alle skal kunne søge. Alle kan i princippet skrive til studieadministrationen og
spørge efter rul, så alle har egentlig muligheden.
Studieadministrationen: mere gennemsigtighed om hvem der får fordele.
MR skal have en officiel holdning.
7. Stud.med.sam, Eirild
Pamperfest/rengøringsdag <3 :
Den 22. juni kl. 12. Medicinerrevyen står for tema. MR laver underholdning. Invitation
på Facebook. Oprydning: ikke bestemt endnu. En fra MR står for det og finder nogle der
kan være ansvarlige for dette. Evt. en eller to fra hvert udvalg. Dette skal diskuteres i
stud.med.sam. Mad: nogle handler ind, andre laver maden.
Opbevaringsplads i Medicinerhus for foreninger:
Ellen og Eirild til møde. Repræsentanter fra 14 foreninger. IMCC laver mad næste gang.
Opbevaring i Medicinerhuset (i kopirummet): Fem foreninger vil gerne have en plads:
SAMS, Sofas, SATS, SAKS, Locomotivet.
Der kan laves et par ekstra pladser hvis der kommer nye foreninger. Der er plads på MR
kontoret også. Foreningerne vil gerne have en lås på, således man kun kan komme ind i
kopirummet med studiekort.
Hvem skal have adgang? Kun bestyrelsen, formanden er ansvarlig for at give lister til de
blå mænd så personer der ikke længere i er foreningen kan blive slettet. Forslag om at
anskaffe arkivskabe med lås. Snakke med VU og blå mænd. Der er plads til flere hylder
i kopirummet. VU og stud.med.sam snakker sammen om dette.
8. Emner til Acuta?
9. Eventuelt
Retsmedicin – møde:
Overordnet akademiske linje på instituttet. Næste møde er 17. juni: vison og
plan frem til 2020 om hvilken retning der skal føres. Institutlederen, Anne
Vesterby, stopper og der skal findes en ny. Der skal være medicinstuderende
til at repræsentere de studerende i ansættelsesproceduren. Har været i klinik
så hun kender stedet. Valgte ikke at sende indstillingen tilbage.
Ansættelsesudvalg hvor der ikke er nogle læger i, så derfor blev den afvist.
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Medicinerråds-app:
Fire ingeniørstuderende er i gang med at lave en app som prototype og som
et eksamensprokekt. I app’en skal der indgå kontaktformular til
semesteransvarlige, indrapporetet aflysning af undervisning samt info om
Medicinerrådet og hvem man kan kontakte.
Prototypen bliver i første omgang til Android.
Muligt for MR at betale for at videreudvikle den, hvis den er god, og evt.
betale for at få den færdiggjort. Hvis den er virkelig god, skal den også
udvikles til iPhone.
Nespresso maskine:
Der er uenighed om hvem der skal have ansvaret. Prøveperiode starter næste
semester. Opbevaringsrum på MR kontoret. Martin, Anders og nogle fra
FADL skal stå for det. På sigt skal der undersøges om andre har lyst til at stå
for det.
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