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DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 19. januar 2017 
STUDIENÆVN FOR MEDICIN /hs 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 19. januar 2017 
 

Til stede:  Niels Illum (NI), Lise Rasmussen (LR), Mark Biilmann (MB), Cecilie Lykke 
Sveistrup Kristensen (CLSK), Rune Wiig Nielsen (RWN), Sujiga Mylvaganam 
(SM), Niels Marcussen (NM), og Ulla Friis (UF) 

 
Fraværende:  Jesper Durup (JD) og Marianne Rosendahl (MR) 
 
Faglige vejledere:  Thordis Bjerg, Cecilie Jakobsen  

 
Referent: Harisa Seferovic (HS) 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
a) Velkommen til nye medlemmer i Studienævnet samt valg af næstformand 

 
Rune Wiig Nielsen og Sujiga Mylvaganam er nye medlemmer i Studienævnet – 
velkommen til Rune og Sujiga, som begge forinden studienævnsmødet har modtaget 
materiale i form af møderække for 1. halvdel af 2017, vejledning til nye 
studienævnsmedlemmer, herunder information om tavshedspligt. 
 
Mark Biilmann er genvalgt som næstformand.  

 
2) Godkendelse af referat af møde den 15. december 2016 

Referatet blev godkendt.   
 

3) Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt) 
Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt. 
 

4)  Genbehandling af dispensationsansøgninger (lukket punkt) 
 Lukket punkt 
 
5)  Indstilling om forhåndsgodkendelse af fagpakke på NTNU v. international 

koordinator Andreas Stokke (bilag) 
International koordinator Andreas Stokke orienterede om en ny udvekslingsaftale, som 
er faldet på plads. Studerende på kandidatuddannelsen i medicin kan på 3. semester 
gennemføre et udlandsophold på NTNU (Norges Tekniske Naturvidenskabelig 
Universitet).  
 
Studienævnet godkender fagpakken.  

 
6) Godkendelse af Modul K1 og Modul K2 på ny kandidatstudieordning (bilag)  
 NM orienterede om den nye kandidatuddannelse, herunder specifikt om Modul K1 og 

Modul K2.   
 
 Første semester består af: 
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Modul K1 vil omfatte hjerte, respirationsveje, øre, næse hals og den kronisk syge 
patient. Modulet afsluttes med skriftlig eksamen.  
 
LR bemærker, at undervisning i den kroniske patient ligger før undervisning i øre-
næse-hals. NM oplyser, at årsagen hertil er, at den kroniske patient ligger bedst 
sammen med hjerteundervisningen. LR synes, at undervisning i den kroniske patient 
bedst giver mening, hvis undervisningen kommer helt til sidst.  
NM vil undersøge, hvorvidt dette kan lade sig gøre.   

 
Modul K2 omfatter bevægeapparatet – dette modul afsluttes ligeledes med en skriftlig 
eksamen. 

 
Sideløbende med de to moduler vil der være færdighedstræning, som afsluttes med en 
OSCE.  

 
En vigtig ting, som Studienævnet drøftede var, om TBL-sessionerne, som finder sted 
på alle moduler, skal være obligatoriske. Følgende argumenter kom frem for at gøre 
TBL obligatorisk: For at det skal give mening, er det nødvendigt at gøre TBL-
sessionerne obligatoriske. Dette fordi, at erfaringer har vist, at det er mest 
hensigtsmæssigt og fordi, at det modsatte vil give problemer i forhold til dannelse af 
grupper.  
 
Der er lagt op til, at såfremt man er syg eller ikke deltager i TBL-sessionerne vil 
prøveformen være en afløsningsopgave. 

 
CLSK angav, at obligatorisk TBL vil give udfordringer, og påpeger i den forbindelse 
vigtigheden af, at der kommer en specifik forelæsning, som bebeskriver vigtigheden af 
TBL samt vigtigheden af at forberede sig til TBL. 
 
Beslutning: 
Studienævnet godkender det første semester på den nye kandidatuddannelse, som 
finder sted i efteråret 2017. Desuden godkender Studienævnet, at TBL-sessionerne 
bliver obligatoriske på den nye kandidatuddannelse. I den forbindelse noterer UF, at 
TBL-sessionerne ikke skal ligge tæt op ad eksamensdatoerne.  
 
HS sørger for at meddele følgende ændringer til Reg-Leg: 
Titlen i Modul K1 skal ændres – tilføjelse af ØNH 
TBL-sessionerne skal gøres obligatoriske – med afløsningsprøve som 2. prøveform. 

 
7)  Orientering om studienævnsseminar 2017 (bilag) 
 Studienævnsseminar finder sted den 27. og 28. februar 2017. Programmet ser 

spændende ud. Man deltager sig ved at sende en mail til HS.  
   
Evt. 
Årshjul:  
MB orienterede om årshjul, som han har udarbejdet i forbindelse med Studienævnets behandling af 
delpolitikker.  
 
Global Health: 
UF spurgte ind til Global Health – er der nyt siden sidst? NM oplyser, at der vil være GH på 
kandidatdelen – derfor mener NM, at det giver god mening, hvis GH fortsætter som element på 
bacheloruddannelsen.   
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UF mener, at der er tale om en ny sammenhæng, og ønsker, at man igen tager GH på 
bacheloruddannelsen til revision, idet GH ikke vil have et så stort et omfang, som først forestillet 
sig. 
 
NI vil tage kontakt til folkene bag GH og bede dem om at fremsende reviderede læringsmål for 
bacheloruddannelsen. Der følges op.  
 
Opfølgning af referat vedr. handlingsplan for faglig studiestart.  
Uf orienterede om, at der er ansat en faglig kontaktperson, der har udgivet bog om studieteknik. 
Studienævnet er begejstret for dette.  
 
Overflødig undervisning og eksamen i B3, B10 og B12 (specificitet).  
UF og Cecilie går sammen og ser på dette – det skal præsenteres for Studienævnet med henblik på 
at få det ændret, hvis der er problemer.  
 
 
 
Næste møde er torsdag den 23. februar 2016, kl. 11.00.  
 
 
Niels Illum 
Formand   / Harisa Seferovic 
     Studiekoordinator  
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