
  

  

  
           Referat af MR-møde  
  
Afbud: Christine, Julie. 
Tilstede: Peter, Bo, Aleksander, Simon, Thomas, Mette, Julius, Anders,  
Magnus, Hanna-Louise (sekretær).  
  

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer: Julius 
Referent: Hanna-Louise 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden  
Dagsordenen er godkendt.  
Referatet er godkendt.   
 

3. Opdatering på økonomi v. Aleksander - orientering 
Der er kommet yderligere afklaring på forplejning til møder. Vi kan ansøge om fakultetsmidler til 
forplejning, som forventes godkendt af dekanen.  
Vi ansøger som vi plejer. Der er det forbehold, at det kun forventes til snacks til møder og ikke til reel 
aftensmad.  
 

4. Ansøgning om fakultetsmidler v. Aleksander og Magnus - orientering, diskussion og 
beslutning 

Aleksander spørger Caroline om ansøgningen om fakultetsmidler og får lavet et udkast til 
godkendelse hos MR. Ansøgningen skal først afleveres 15. april.  

 
Hvad kan vi bruge penge på:  
Der er 10.000 kr. til studenterarrangementer.  
Der mangler en projektor til MR. 

  
5. Valg til institutforum - orientering, diskussion og beslutning 

Der er valg i april/maj. Der skal indstilles folk inden 15. marts. Der er tale om et par møder om året.  
 

- Klinisk Medicin (3 pladser):  
o Christine. 
o Magnus.  

- Retsmedicin: Ubesat. 
- Biomedicin (1 plads): Aleksander 

 
6. Edinburgh Awards og SLICCS v. Magnus - orientering, diskussion og beslutning 
Magnus har været i Edinburgh med Institut for Klinisk Medicin og hørte oplæg om Edinburgh-awards og 
SLICC.  
 

Dato og tid: 05/03/2019 
kl. 17-19  
 
Tid og sted: Kantinen 
Folkesundhed 



- Edinburgh Award: 
Edinburgh Award er et program, som studerende på Edinburgh University kan gennemføre sammen 
med en bestemt aktivitet (frivilligt arbejde eller studiejob) som skal anerkende de studerendes 
engagement. Health overvejer også at bruge Edinburgh-awards. Der er tale om muligheden for at tage 
personligt udviklingskursus, der vil optræde på dit eksamensbevis. Det bygger fuldt ud på 
ekstracurriculære aktiviteter – eks. inden for frivilligt foreningsarbejde.  
 
Diskussion: 
Edinburgh-awarden lader til at være et led i en større satsning på AU. Prodekanens Udvalg for 
Uddannelse afholder seminar 1. april om netop awarden og hvordan man ’bedre anerkender 
studerendes frivillige arbejde’.   
Vi skal være meget obs på, at det at lave frivilligt arbejde ikke koges ned til ren CV-rytteri. Det arbejde, 
der lægges, er meget vigtigere end det. Men det er her allerede. Der er i forvejen et talentforløb på 
Health. Man har typisk arbejdet imod det i Akademisk Råd, fordi det skaber et A- og B-hold, når man 
opdeler folk baseret på eks. hvor meget overskud man har til at lave frivillige aktiviteter.  
Det kan også være, at det er et kursus i, hvordan man udvikler sig selv. Det er ikke sikkert, at det vil 
komme til udtryk i et decideret ’talent’-forløb for kun nogle studerende. I så fald kan programmet og 
udviklingskurserne være givtige. Det vil være en enormt ærgerlig mobiliseringsstrategi for 
Medicinerrådet, hvis man får en ’udmærkelse’, der har fokus på ens chancer på arbejdsmarkedet.  
Der er afgørende forskel på, hvordan det konkret vil udmøntes på AU eller Health. Skal ens aktivitet 
partout på CV’et. Hvis vi kan sikre, at det ikke kommer til at handle om CV-rytteri. Hvis AU til gengæld 
systematiserer det, skal vi være meget opmærksomme på det.  
 
- SLICC’s:  
(Student-Let Individually Created Courses) 
En tom kasse af fag, hvor du selv bestemmer, hvad der skal i. Man opstiller selv læringsmål inden for et 
udvalg. Ved at lave et projekt fører man en form for blog/portefølje og midtvejsrapport. Man bliver 
fulgt af en mentor. Projektet afsluttes med en endelig rapport. Forskellen fra andre typiske fag, er, at 
der er fokus på at kunne lære af sine fejl, hvor fejl andre steder tæller ned i din karakter.  
 
Diskussion: 
Hvis man kan gøre det på en måde, hvor der er så få rammer som muligt, så man selv får ejerskab over 
det. Det kan eks. være 5 ects-points valgfag. Det kunne passe godt ind på klinikophold, hvor man selv 
kan opstille sine læringsmål.  
 
Magnus tager pointerne med videre.  
 
7. Studienævnskonference 
Et årligt seminar i Odense for alle medicinstudienævnsmedlemmer i Danmark. Både studerende og 
administrativt ansatte deltager. Julius deltog fra MR.  
 
Hvad sker der på KU: Streaming af anatomi-forelæsninger, klinisk rejsehold, online LAB-kursus, alle får 
forskningsår, dialogbaseret evaluering via holdledere, arbejder med elektronisk logbog, 
Medicinerrådets fem eksamensbud (kvalitetssikring af eksamen).  
 
Hvad sker der på AAU: Har indført, at 1/3 af klinikopholdene skal være parakliniske, indført 
modulbeskrivelser (blanding mellem læseplan og kursuskatalog, afskaffet logbog – godkendt/ikke 
godkendt klinikophold.  
 



Hvad sker der på SDU: Indført EPA (entrustable professional activity)-begrebet i undervisningen og har 
fået meget dårlig modtagelse (OBS, da man ser på at implementere det på AU), nyt valgfrit element 
(50% valgte klinik, 50% valgte forskning, 0% valgte ledelse) OBS: dette vil man også indføre på AU, 
blandt studerende er der stor utilfredshed med ny studieordning – der er store problemer med kortere 
undervisningsdage, men professorerne forsøger at nå samme pensum på halvdelen af tiden.  
 
Andet: Fra 2022 laves ny kandidatuddannelse i Esbjerg med 37 pladser fra SDU. 
Kandidatuddannelse i Køge i 2021. Ekstra pladser skal findes i regionen, da Region Sjælland er den 
eneste region uden lægeuddannelse. De overvejer tilknytning til RUC. Sundhedsstyrelsen var også på 
besøg. Det lader til, at man overvejer at afskaffe KBU’en.  
 
Bud på videre MR-undersøgelse: 
- Klinisk rejsehold (stud + VIP) 
- Medicinerrådets fem eksamensbud (kvalitetssikring af eksamen) 
- Kortere undervisningsdage, men samme pensum. 

 
8. Projektgruppe til kandidatrevision 
Der skal findes en ny til projektgruppen, da Mette er færdig.  
 
Man har valgt Model 1 som overgang til den nye kandidatuddannelse i 2020.  
Der er stort fokus på at nedbringe antal studerende i klinik og snævert fokus på antal klinikuger. Klinik 

på ny ordning (gammel ordning). Der forsvinder en del uger, man går fra 25 til 13 ugers klinik.  
- 7. semester: 5 uger (7+1 uger) 
- 8. semester 0 uger (4+2+1 uger) 
- 9. semester 8 uger (4+4+2 uger)  

 
Næste møde er den 10. april kl. 15:30-17:30 i Skejby.  
- Thomas melder sig.  

 
Der er snak om, at planerne skal være færdig til sommer, men der kommer nogle flere møder. Julius og 
Thomas arbejder videre med det og det undersøges, om Magnus skal overtage senere hen.  
 

9. Forårets møder - orientering  
o 3. april, 2. maj og 3. juni 

 
o Evt.   
- I Klinik er der ikke adgang til patologi-svar. Man skal kontakte dem, der er ansvarlige ude på 

afdelingen eller uddannelses-viceinstitutlederen. Julius og Anders kigger på det.  
 

- Anders var til evaluering med Patologi. Der var nogle problemer med, at der var en svarkategori i 
evalueringen, hvor 75% af de studerende mente, at der var et passende arbejdspres i løbet af 
semesteret, men 25% mente, at det var for stort. Det er svært som semesterrepræsentant at 
repræsentere alle de studerende i den situation – når man bliver talsmand for de 25%. Det er 
vigtigt med en diskussion af, hvem man repræsenterer hvem bedst, når gruppen af studerende er 
så heterogen i evalueringer.  

 
- Der mangler svar ang. Med MCQ til 9. semester. Thomas afventer svar og tager ellers fat på 

Julius. 
 



- Festudvalget holder Tour de Fredagsbar på fredag den 8. marts. Tilmeld jer på Facebook! 
Der er lavet første udkast til rute. Der kommer lidt underholdning, så det er godt at vide, 
hvem der kommer. Men man kan også komme i løbet af aftenen.  

 
Næste møde:  

- Punkter fra Studienævnsseminar, som MR kan tage op (fem eksamensbud, klinisk 
rejsehold, kortere undervisningsdage). 

- Diskussion af evalueringer og hvordan man repræsenterer bedst.  


