
 
 

Referat for MR møde 
 
Afbud: Christine, Bo, Niels, Tharsika, Anne-Sif, Christian S., Nivashini,  
Tilstede: Ellen, Nikolaj, Caroline, Estrid, Kamilla, Mette H., Julie H., Archana,  
Anders, Magnus  
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Nikolaj 

Referent: Line 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden  

Referat og dagsorden er godkendt.  
   

3. Tildeling af Faglig Dag E18 + F19 v. Ellen – orientering    

 
Orientering: 

Faglig dag-udvalgt skulle beslutte, hvem der skulle afholde faglig dag for efteråret 2018 og fik 4 
ansøgninger. IMMC fik efteråret 2018, men FADL har fået foråret 2019 fordi de også havde et godt 
forslag. Nogle andre foreninger følte sig lidt trådt på, fordi de mener, at det blev gjort bag deres ryg.  

Fremtidige faglig dag-udvalg skal være opmærksom på dette.  
  
Diskussion: 

Skal FADL genansøge for foråret 2019 siden det er et nyt udvalg i FADL til den tid? Der er dog sagt Ja 
fra faglig dag-udvalget, så beslutningen holdes, også siden at der ikke var stor interesse fra andre 
foreninger.  

De 3 andre foreninger var også i betragtning for foråret 2019, hvis de havde haft et godt forslag. Så 

FADL har ikke snydt de andre foreninger. 

  
4. Kristjar stopper – skal vi give en lille ting? V. Ellen – orientering, diskussion og beslutning    

 

Orientering: 

Institutleder for Klinisk Medicin stopper og har reception d. 23.juni. Nogle gange før har MR givet en 

gave ved receptionen.  
  

Diskussion: 

Der er post til gaver på budgettet.  
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Det er fint signal og en fin gestus at sende og derved sige tak for samarbejdet.   

Der er tidligere givet gaver til institutledere fra MR.  

Ellen står for det.  

  
5. Lock-out på AU, hvad betyder det for de studerende v. Nikolaj – orientering    

 

Orientering: 

Nicolaj vil samle op på lock-out for medicinstuderende. 

Han har været i dialog med institutledere og andre, men beslutningerne vedrørende lock-out tages 

fra højere sted. Der er kommet en udmelding om, at undervisningen vil blive ramt, men ingen klarhed 

over det før det sker. 
KBU rammes ikke.  
   

Diskussion: 
Rammes studentermedhjælpere/studenterundervisere? De rammes ikke, men universitetet aflyser al 
undervisning. De skal møde op og gøre deres arbejde siden, at de er under en anden overenskomst. 

Det vides først med sikkerhed, når det rammer.  
Region Midt har meldt ud, at de ikke vil tage studerende når der er strejke og lock-out. Der er ikke 
meldt andet ud om, hvordan det vil påvirke de forskellige kliniske ophold eller fag, f.eks. anæstesi og 

efterfølgende eksamener. Eksamener kan udsættes eller der kan gives dispensation.  
Der er ikke blevet forholdt sig til specifikke eksempler. Beslutningerne hertil tages på højere niveau.  
Flere fag kan blive ramt når lock-outen starter.  

Psykiatri-sektoren rammes ikke. Man skal stadig møde op, men tog og busser rammes og kan 

begrænse en. Men kliniske lektorer i psykiatrien rammes, da den del af deres arbejde bliver lock-
outet, således går det ud over undervisningen. 

En fra hvert klinikophold kan sende en mail og opsøge information, eller afvente information fra hver 

afdeling.  
Hvis man allerede er i et klinikophold, så vil den pågældende afdeling give information.  

 
6. Forårets møder - orientering    

- 3. maj og 4. juni.  

 
7. Evt.    

 

7.1: Sexpressen ved Mette 
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Sexpressen har fået et overskud og vil gerne købe et fodboldbord til medicinerhuset, som evt. Kan stå 

i loungen.  

Skal det tages videre til Varmestueudvalget (VU)? 

 

Diskussion: 

Der skal måske tages kontakt til de blå mænd.  

Måske kan det stilles i det gamle computerrum eller loungen. 

Opbakning fra MR, men skal tages i VU.  

 

7.2: Ansættelseskrav ved Biomedicin ved Caroline 

Der er kommet mail til Caroline omkring nye krav ved ansættelse på Biomedicin. Caroline skal til 
møde med dem og tager det videre.  

 
7.3: Arrangement med yngre læger ved Kamilla 
Der har været et arrangement i regionen, hvor studerende kunne møde unge læger. Det var ikke 

meldt ordentlig ud til de studerende, som er en fejl fra regionen og derfor var der et dårligt 
fremmøde. Det er regionen klar over og det gøres bedre til næste gang. 
 

7.4: Arbejdsgrupper til studieordninger 
Arbejdsgrupper er begyndt, og alle deltagere er meget motiveret. Forhåbentlig sætter budgettet og 
økonomien ikke en begrænsning.  

Hvis nogen har stærke følelser for nogle af fagene, kan man stadig nå at melde sig.  
Biokemi/fysiologi – fag: Alle er motiveret. Flere fag slås sammen for at spare tid.   

Der er fokus på, at der skal læses mere primær litteratur (fx forskningsartikler) gennem bacheloren.  

Man behøver ikke nødvendigvis at læse forskningsartikler for at synes forskning er spændende. 

Engagementet kan findes på andre måde. F.eks. Undervisningsformer hvor forskningen præsenteres 

på en spændende og motiverende måde.  

 
8. Mødeevaluering uden for referat    

- Ellen giver øl i unibaren!  
 
 


