
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 30. juni 2016 
STUDIENÆVN FOR MEDICIN /hs 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 23. juni 2016 
 

Til stede:  Niels Illum (NI), Ulla Friis (UF), Niels Marcussen (NM), Marianne Rosendal 
(MR), Mark Biilmann (MB) og Lise Rasmussen (LR)  

 
Fraværende:  Jesper Durup (JD), Christian Kring Nygaard (CKN), Rasmus Augustinus 

Ramussen (RR) og Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen (CLSK) 
 
 
Faglige vejledere:  Jonas Elmer Pedersen  

 
Referent: Harisa Seferovic (HS) 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
2) Godkendelse af referat fra 13. maj 2016 

Referatet blev godkendt.  
 

3)  Personsager (dispensationsansøgninger og meritansøgninger, bilag) 
 Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt. 
 

Studienævnet genbehandlede en dispensationsansøgning vedr. dispensation for 
førsteårsprøven.  

 
4) Orientering om kvalitetsseminar om aftagerpaneler  

LR orienterede om kvalitetsseminaret om aftagerpaneler, som blev afholdt den 18. 
maj 2016.  
 
Opmærksomhedspunkter:  

• Andre fakulteter på SDU inddrager studerende i aftagerpaneler.  
 
HS orienterede om medlemmer i Aftagerpanelet for medicinuddannelsen på SDU – 
der er tale om et bredt felt. Repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Regionen  og Novo 
Nordisk er blandt medlemmerne.  

 
 
5)  Gennemgang af handlingsplaner for F16 
 MB og UF gennemgik evalueringerne for Modul B1, B3, B9 og K7.  
 
 Studienævnet har følgende bemærkninger: 
  

• Modul B1: 
o Evalueringen er meget pæn 
o Der er dog udfordringer med Global Health – de studerende angiver, at 

der ikke er sammenhæng mellem undervisning og pensum.  
• Modul B3: 



o Fin tilfredshed blandt de studerende. 
o Den største udfordring er, at de studerende finder holdundervisningen 

af meget forskellig kvalitet. Begrundelsen for manglende ensartet 
kvalitet – kan skyldes nye instruktorer.  

o Modultovholder foreslår, at nye instruktorer skal sættes sammen med 
de mere erfarne instruktorer – hvilket kan være med til at sikre mere 
ensartet kvalitet.  

• Modul B9: 
o 36 % har været utilfredse med undervisningen.  
o De studerende mener, at forelæsningerne er dårlige. 
o Der har været forvirring med afgrænsning af pensum – mange mener 

dog, at pensum er relevant. 
o Der er for meget udenadslære.  
o Stoffet er tung og de studerende efterlyser feedback.  

• Modul K7 
o Studerende er tilfredse. 
o Der er dog udfordringer med feedback. 30 % oplever ikke, at de får 

feedback.  
 

Studienævnet kan ikke godkende handlingsplanen for Modul B9. Studienævnet 
mener, at lærebogen bør skiftes ud. Dårlig afgrænset pensum medfører, at de 
studerende indhenter information via uautoriserede kompendier. Studienævnet 
anbefaler i den forbindelse, at pensum reduceres.  
Desuden bemærker Studienævnet, at eksamensopgaver inkl. rettevejledninger skal 
offentliggøres for de seneste 3 år.  

 
NI vil drøfte handlingsplanen med modultovholder med henblik på rettelse samt 
genbehandling i Studienævnet.  

 
 
6)  Drøftelse om de studerendes stigende ønske om at læse forud 
 HS oplever en stigende efterspørgsel fra studerende, som ønsker at læse forud – det er 

studerende, som ikke selv kan tilmelde sig moduler forud, da de er på ny studieordning 
og de moduler, de ønsker at læse forud – ikke er udbudt på ny studieordning endnu.  

 
 Eftersom man rent juridisk ikke har hjemmel til at afvise disse studerende, har 

Studienævnet ikke yderligere bemærkninger hertil. Der er desuden et politisk pres for 
at få de studerende hurtigere igennem.  

 
7) Status på ny kandidatuddannelse  

 NM orienterede om status på den nye kandidatuddannelse.  
 
Man forsøger at slå ting sammen – opgaven er nu, at fagene i modulerne er ordentlig 
integreret – de skal være pædagogisk opdateret. Arbejdet med modulerne kører 
sommerferien igennem.   
 
Lægen, loven og samfundet bliver nok splittet. Socialmedicin bliver lagt sammen med 
psykiatrien.  
 
Alle moduler har specificeret, hvilken færdighedstræning, de ønsker – 
færdighedstræningen skal hænge sammen med modulundervisning.  
 



Man skal overveje om man skal holde fast i en færdighedstrænings-OSCE.  
OSCE-eksamen skal måske ligge efter 2. semester og ikke efter 1. semester – da 1. 
semester er mest presset. 
 
Omfanget af specialet bliver mindre end det nuværende.  
 
Etik og patientsikkerhed er ikke med på oversigten, men det er tænkt med i 
farmakologi (patientsikkerhed) – etik ved lægerolle.  
 
NM vil gerne drøfte Global Health med Studienævnet. Der er kun Global Health på et 
specifikt modul – men GH er ikke indbygget i de andre moduler.  
 
Det fylder 10 ECTS i alt – 2, 5 på BA og der skal dermed være 7,5 ECTS på KA – 
men det kan være vanskeligt med så stort et GH på KA.  
 
NM vil gerne vide, hvad der skal være obligatorisk GH i den nye kandidatuddannelse 
– der er åbenhed omkring.  

 
Studienævnet foreslår, at man overvejer om GH skal med indover 
kommunikationsundervisningen – man skal lære at kommunikere med ikke-etniske 
indvandrere – derudover skal man kende kulturen. Mulighed for at inddrage 
kommunikationsundervisning med en patient der er ikke-etnisk dansk.  
 
Derudover foreslår Studienævnet, at man overvejer om Mor, barn og 
kvindesygdomme skal udbydes på engelsk – i så fald vil det være muligt at tilbyde et 
fuldt undervisningssemester til udenlandske studerende.  
 
De studerende i Studienævnet er overordnet tilfredse med den nye 
kandidatuddannelse.  

  
 
8) Evt.  
 NI orienterede, om at embedseksamenen er forløbet rigtig godt.  
 
   
 
 
Næste møde er fredag den 23. september 2016.  
 
 
Niels Illum 
Formand   / Harisa Seferovic 
     Studiekoordinator  
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