Dagsorden for MR møde
1. Valg af ordstyrer og referent

Dato og tid:
05/09/2016 kl. 17-19
Sted:
Loungen,
Medicinerhuset.

Ordstyrer: Agnes
Referant: Marlene
Tilstede: Ida, Helene, Mai-britt, Karen, Sara, Janne, Christine, Abdul, Gideon, Katrine, Ellen, Archana,
Mette H, Niels, Josephine, Mette I, Magnus, Julie, Julius, Rasmus, Daniel, Tharsika, Agnes, Nikolaj,
Christian, Malene, Andreas, Majurian, Anne-Sif, Kamilla.
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Ingen rettelser – referat godkendt.
3. Økonomi v. Ellen Hollands Steffensen
- Orientering om økonomien – orientering
Oplæg:
Siden sidste møde har vi kigget mere på Lægernes Pension og Bank da vores nuværende bank
(handelsbanken) har ufavorable gebyrer. Lægernes Pension og Bank har intet månedligt gebyr,
oprettelsesgebyr eller gebyr på overførsler og vil derfor være billigere for MR.
Det er blevet diskuteret, hvorvidt vores overskud fra investeringer skulle gå ind på en eventuel fond.
Dette vil være muligt ved Lægernes Pension og Bank.
Afstemning: Ønsker MR at flytte konti til Lægernes Pension og Bank?
2 personer stemte blank – resten stemte for forslaget.
Konklusion: MR’s konti bliver flyttet til Lægernes Pension og Bank.

Andet vedr. økonomi:
Nikolaj, Julius, Vibeke og Ellen var afsted på AMEE-konference og havde ekstraudgifter på 1549 kr. i
forbindelse med transport – kan MR dække det?

Kommentarer:
Ja, men vi har brug for en fremadrettet beslutning om, hvorvidt MR skal dække udgifter som disse da
de kan variere meget (f.eks ved udlandsbesøg). MR kan godt dække udgifter som disse til en vis
rimelighed hvilket betyder, at man selv laver et overslag der er rimeligt.
Konklusion:
Julius, Nikolaj, Vibeke og Ellen får deres ekstraudgifter dækket af MR, men der skal træffes en mere
langsigtet beslutning. Denne beslutning bliver taget en anden gang.

4. Nyt fra Studienævnet v. Agnes Lunde – orientering
- Studenteraktiverende undervisning
- Progressionsregler på kandidatuddannelse
- Revison af logbøger
Oplæg:
I forbindelse faglig dag for hele Health skal de medicinsstuderende fra studienævnet lave en poster
om studenteraktiverende undervisning. Hvis nogle fra MR har nogle eksempler på, hvordan
undervisere eller gruppearbejde aktiverer deres undervisning, må der gerne kommes med forslag og
ideer. Der laves et opslag på Facebook til dette.
I forbindelse med fremdriftsreformen er progressionsreglerne på kandidatuddannelse blevet fjernet,
men fordi de studerende overordnet set ikke har benyttet sig af disse, bliver det formentlig ikke et
problem.
Revision af logbøger: De bliver finjuseret og forhåbentlig vedtaget i oktober/november 2016.
Kommentarer:
I maj 2016 blev de overordnede regler vedtaget for, hvordan den nye fremdriftsreform skal omsættes
til praksis på AU. Fremdriftsreform II gør blandt andet op med tvangstilmelding til kurser og prøver og
indfører i stedet regler om maksimal studietid. Disse nye regler skal formuleres så de studerende
forstår det, hvortil man evt. kunne lave en FAQ på hjemmesiden.
MR skal dog passe på med at fortælle for meget om de studerendes muligheder i forhold til
fremdriftsreform II, hvorfor vi med fordel kan inddrage studieadministrationen i formidlingen af
dette.
Konklusion:
Et samarbejde med studieadministrationen i forbindelse med formidlingen af dette vil være optimalt.
Anne-Sif og Ida snakker med studievejledningen og administrationen og PRIT laver et facebookopslag.
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5. Dialogmøde v. Nikolaj Bøgh– orientering
Oplæg:
Hver halve år holder vi dialogmøde mellem de forskellige studier på health og dekanen.
Ved sidste møde blev der snakket om følgende:





Dekan Allan Flyvbjerg går af.
Health fakultetet er lige så økonomisk presset som sidste år.
Der kommer et talentspor på medicin for de bedste studerende i 2017.
Semesterevalueringer skal forbedres.

Kommentarer:
Hvis man skal have de studerende til at udfylde semesterevalueringer, så skal de sendes ud i fysisk
form, da det ikke bliver gjort online.

6. IFMSA, hvad lærte Mette i Mexico? v. Mette Brouw Iversen – orientering

Oplæg:
Mette har været i Mexico med IMCC (International Medical Cooperation Committe) som er en del af
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association). IFMSA er en paraplyorganisation
for organisationer i 125 andre lande.
I IFMSA er der mange engagerede mennesker med rigtig mange gode ideer, men desværre er
organisationen lidt bøvlet og tingene sker ikke særlig hurtigt.
Konklusion:
Mette lærte blandt andet, at vi i Danmark har det bedre end de fleste. Vi kan ikke lære så meget af
lande som Mexico, da vi har alt for forskellige udgangspunkter. Et alternativt samarbejde kunne være
med Holland, Norge, Tyskland og UK. Dog skal vi måske overveje at kontakte andre danske
universiteter før vi bevæger os ud i verden. Dette kan eksempelvis gøres gennem facebookgrupper.
Generalforsamlingerne var ikke relevant for MR og der rådes til ikke at deltage i sådanne møder i
Mexico. EuRegME vil være mere relevant for os.
Det der var mest lærerigt var preGA (forkursus). Mette lærte derudover at advokere for en sag samt
en god læringsmodel: SPICES – student centered, problem-based, integrated, community-based,
electives, systematic.
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7. Sygdomslister til 11. Semester v. Julius Hvidt – beslutning
Beslutning:
Den kursusansvarlige har kontaktet Julius for at høre hvordan det står til med udarbejdelsen af
sygdomslister til 11. semester. Julius havde kontakt med hende for et par uger siden, men der er ikke
blevet gjort mere ved det. Der har endnu ikke været en 11. semesters pensumliste gennem MR.
Kommentarer:
MR har aldrig lavet en hel sygdomsliste, vi har kun redigeret dem. Det giver ikke mening, at MR skal
lave det hele og vi bør derfor skabe en dialog i stedet. Den fagansvarlige bør komme med et udkast til
listen og så kan vi komme med feedback. Alternativet er at give bøger som pensum. MR bør altså ikke
stå for det alene.
Konklusion:
Sara og katrine skriver en mail til den kursusansvarlige og finder frem til en løsning.

8. Valg – v. FU – beslutning
A. Konstituering af Medicinerrådet 2016/2017 (30 stemmeberettiget og 15 suppleanter):

De 30 medlemmer:
Ida Eriksen, Janne martinsen, Mai-Britt Vestergaard, Christine Andersen, Abdul Harakow, Gideon
Strange, Arshana Kulasingam, Ellen Hollands Steffensen, Niels Christensen, Josephine Olsen, Mette
Iversen, Magnus Møller, Julie Bjerg, Julius Hvidt, Rasmus Nielsen, Daniel Wæver, Agnes Hennebjerg
Lunde, Tarshika Sakthivel, Nikolaj Bøgh, Christian Noe, Malene Hentze, Andreas Bugge, Anne-Sif
Ovesen, Majuran Perinpam, Katrine Rasmussen.
In absentia:
Vibeke Bjerg Hansteen, Kristoffer Brockhattingen, Amalie Kjærgaard, Julie Jessen Hvidt, Helene Bøge
Jørgensen.
De 6 suppleanter:
Amalie Kjærgaard, Martin Holdgaard, Karen Hansen, Kamilla Steensig, Sara Radl Mortensen, Mette
Hastrup.
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B. Udvalg


FU (6 medlemmer) – Agnes, Daniel, Josephine, Ellen, Christine, Kamilla.



VU – Andreas, Josephine, Mette I, Gideon, Helene.



PRIT – Karen, Archana, Mette I, Julius, Nikolaj, Malene.



Faglig dag og årets underviser (2 medlemmer) – Tarshika, Ellen.



Festudvalg – Ida, Janne, Karen, Mai-Britt, Kamilla, Gideon, Julie, Christian, Malene, Andreas,
Anne-Sif, Martin, Sara.



Studenterrådet (3 medlemmer + 1 suppleant) – Julius, Marujan, Magnus, Abdul.



Legatudvalget (2 medlemmer) – Ida, Rasmus.



Uddannelsespolitisk udvalg (UU) (3 medlemmer) Christian, Ellen, Katrine.



Stud.med.sam (2 medlemmer) – Anne-Sif, Julie.



Bygningsudvalget – Anne-Sif, Malene, Julie, Magnus, Mette I, Mette H, Gideon, Daniel.



Internationalt udvalg – Nikolaj, Julius, Mette, Katrine, Abdul.



Semesterrepræsentanter (1 medlem pr. Semester):

1. Semester: Julie, 2. Semester: Abdul, 3. Semester: Helene, 4. Semester: Rasmus, 5. Semester:
Josephine, 6. Semester: Josephine, 7. Semester: Magnus, 8. Semester: Daniel, 9. Semester:
Niels, 10. Semester: Tarshika, 11. Semester: Katrine, 12. Semester: Sara.

8 Farvel til Silje, og Hej til Marlene – v. Martin Holdgaard
Silje er stoppet på grund af praktik, men takker for nogle gode år i MR. Siljes rolle som sekretær hos
MR overtages nu af Marlene.

9 Eventuelt
Rodet Medicinerhus før sommerferien:
Der skal arrangeres møde ml. Blå mænd, Umbi og VU v. Agnes. På mødet skal vi finde ud af hvem der
er hvor i huset og skabe enighed om, hvordan tingene skal foregå så vi undgår uoverensstemmelser i
fremtiden.
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CPR-skandalen:
Onkologisk afdeling har sendt et velkomstbrev ud til 30 studerende, hvori der er vedhæftet en liste
med alle de 30 studerendes CPR-numre. Hvordan skal vi reagere så en situation som denne ikke
gentager sig?
Kommentarer:
Vi burde gå til medierne da det er en alvorlig sag. Man kan evt. også politianmelde det.
Det er voldsomt for et fagrråd at gå til politiet eller medierne.
Evt. kan omnibus skrive om det.
Tag det med på studenterrådsmøde som vi plejer med sådanne situationer.
Konklusion:
Studienævnet kontaktes og Anette fra studieadministrationen skal sættes som CC på mailen, da hun
går meget op i beskyttelse af persondata.
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