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Punkter til drøftelser: 
1. Velkommen til nye 

studienævnsmed-
lemmer 

Asra og Eva er nye repræsentanter for Det Naturvidenskabelige Fa-
kultet. Iben og Mads er overgået til at repræsentere Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet.  

2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

3. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes 
 
 
Referatet godkendes  

4. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
• SUUF og NUUF lægges sammen til et fælles uddannelsesudvalg.  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  8. september 2021. Kl. 13.00 – 15.00 

Sted  Campus, Kollokvierummet på FKF 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Asra Hakeem Al-Hassan  
Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Studerende Eva Kirstine Kjeldvig-Eriksen  
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

• Lotte Rasmussen er startet som ny adjunkt på IST og skal under-
vise i det nye valgfag på klinisk profil.  

• Der arbejdes fortsat på at skabe social-sammenhold på tværs af 
årgange på studiet.  

• Farmaci har fået midler fra fakulteterne til at lave et studiegen-
startsarrangement. Dette bliver lavet i samarbejde med Forenin-
gen for Farmacistuderende.  
  

b) Orientering fra studienævnsformand 
• Studieservice har forespurgt om farmaci vil afskaffe karakter-

kravet på kvote 2. Dette ønskes ikke på nuværende tidspunkt, 
der laves ikke ændringer til studiestart 2022.  

• Carsten Uhd Nielsen indstilles som næstformand til censorfor-
mandskabet for farmaci.  

 
c) Orientering fra studiekoordinator 

Ingen bemærkninger. 
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

5. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Evalueringer bachelor F21 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af 2., 4. og 6. semester F21 samt til-
hørerende handleplaner. 
• FA508, Farmaceutisk biologi   
• FA507, Instrumentel farmaceutisk analyse 
• FA503, Lægemiddelformulering og fremstilling B 
• SU517, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 2 
• SU519, Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 4 
• BB551, Toksikologi  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes 
 
Referat af punktet 
Dele af punktet var en lukket drøftelse.  
 
2. semester: Evalueringen ligger generelt lavere end tidligere på 
trivsel. Dette kan skyldes Corona og onlineundervisning.  
De studerende oplever det svært at koble undervisningen i 
FY528 til resten af uddannelsen.  
 
 
 



 

 Side 3 

FA508: 
Studienævnet forventer store forbedringer i undervisningen, når 
kurset gennemføres med fysisk undervisning næste år.  
Studienævnet godkender handleplanen.  
 
4. semester:  
FA507: 
Kurset gav mening for de studerende, da de kom i lab.  
Handleplanen godkendes.  
 
FA503:  
Der er forbedringer i evalueringen i forhold til tidligere år.  
Studienævnet anerkender forbedringerne i kurset og godkender 
handleplanen.  
 
SU517:  
Kurset kører godt og underviserne tager kritikpunkterne fra evalu-
eringen med i handlelplanen.  
Handleplanen godkendes.  
 
6. semester: En del studerende føler sig ikke klædt på til at 
skrive bachelorprojekt. Biologi har lavet en vejledningsfilm til ba-
chelorprojektet, som måske kan bruges på farmaci. Judith arbej-
der videre med dette.  
 
SU519:  
De studerende har haft udfordringer med eksamen.  
Handlelplanen godkendes.  

 
BB551:  
Handleplanen behandler kritikpunkterne fra evalueringen.  
Handleplanen godkendes.  
 
Handling 
Rikke giver underviserne besked om de godkendte handleplaner.  

 
b) Evalueringer kandidat F21 

Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser fra 2. kvartal 
F21 samt tilhørerende handleplaner. 
• Sundhedsøkonomisk evaluering: https://eval.sdu.dk/questi-

onnaire/57071/report   
• KFTC: https://eval.sdu.dk/questionnaire/57563/report  
• Studieophold E20 og F21 
 
Indstilling 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/57071/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/57071/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/57563/report


 

 Side 4 

Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes 
 
Referat af punktet 
Sundhedsøkonomisk evaluering:  
Kurset får rigtig god evaluering og problemerne i kurset er ude-
lukkende praktiske. De berøres alle i handleplanen.  
Handleplanen godkendes.  
 
KFTC: 
Der har været lidt misforståelser om læringsmål. De studerende 
vil gerne have, at casepræsentationerne ligner eksamensopga-
ven, hvilket ikke altid kan imødekommes.  
Handleplanen godkendes.  
 
Studieophold: 
De afdelinger der har fået mindre gode evalueringer er kontaktet 
af modulansvarlig.  
De studerende ønsker mere undervisning i håndkøbsmedicin i 
støtteundervisningen, men det skal de lære på apotekerne.  
Det forventes, at den nye model for studieophold vil imøde-
komme nogle af problemstillingerne i evalueringen.  
Handleplanen godkendes.  
 
Handling 
Rikke giver underviserne besked om de godkendte handleplaner.  
 

c) Studiemiljøundersøgelse 2021 (SMU) 
Sagsfremstilling 
Resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen på farmaci foreligger 
til behandling i studienævnet. På baggrund af undersøgelsens re-
sultater er der udarbejdet en handleplan. 
Handleplanen vil efterfølgende indgå i de fakultære handleplaner 
på NAT og SUND. 

 
Bilag: 1, 2 og 3 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter undersøgelsens resultater og handlepla-
nen. Endvidere beslutter studienævnet, hvorvidt handleplanen er 
fyldestgørende og kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
SMU’en bærer præg af Corona. Der er flere elementer, som var 
igangsat inden Corona, men ikke er blevet gennemført. Dette for-
ventes forbedret, når restriktionerne er væk.  



 

 Side 5 

Farmaci ligger højere på stress end andre uddannelser, men det 
forventes at den nye bachelorstudieordning skal være med til at 
forbedre arbejdsmængden på uddannelsen. Det er et punkt, som 
løbende skal monitoreres og sættes fokus på.  
Handleplanen godkendes.  
 
Handling 
Rikke sender handleplanen til SUND- og NAT-FAK.  
 

6. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Intet til punktet 
 
 
 

7. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning 
Sagsfremstilling 
Fagbeskrivelsen for Evidensbaseret medicin og systematisk litte-
raturanvendelse er nu endelig opdateret med beskrivelse af 
fagmål samt undervisnings- og arbejdsformer (de øvrige elemen-
ter blev godkendt på studienævnsmødet i maj).   
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter opdateringen af fagbeskrivelsen og beslut-
ter, om tilføjelserne kan godkendes.    
 
Referat af punktet 
Kurset har fokus på casebaseret undervisning, hvor de stude-
rende får lov til at arbejde med virkelighedsnære situationer.  
Kurset har sammenhæng med kurset i Evidensbaseret lægemid-
delanvendelse og biostatistik.  
Kurset er for studerende på klinisk profil.  
Ulla og Lotte koordinerer i forhold til overlap mellem dette kursus 
og KFTC.  
Forslag: Færdighedsmål nr. 4 kan ændres til ”udvælge, analysere 
og sammenfatte resultatet af relevante videnskabelige artikler og 
anbefale en handling på en given problemstilling”. Det kan i ste-
det være et kompetencemål.  
 
Kursusbeskrivelsen godkendes med ovenstående bemærkninger.  
 
Handling 
Rikke videreformidler studienævnets bemærkninger til den mo-
dulansvarlige underviser. 
 



 

 Side 6 

8. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Intet til punktet 
 

9. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Udsættelse af frist for førsteårsprøven (6) 
• Afmelding eksamen (1) 
• Opdeling af undervisning (1) 
• Afmeldinger kurser (1) 
• Yderligere prøveforsøg (1) 
• Startmerit (2) 
 
Afslag: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Startmerit (3) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (6) 
• Yderligere prøveforsøg (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (2) 
• Afmelding eksamen (12) 

10. Eventuelt Ingen bemærkninger.  
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


