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1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
2) Godkendelse af referat fra 23. september 2016 

Referatet gokendes på mødet den 25. november 2016.  
 

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

Lukket punkt.  
 
5) Orientering om nyt forløb på BA (UF) 

UF orienterede om et nyt forløb på bacheloruddannelsen, som i efterårssemesteret 
2016 gennemføres som et pilotprojekt.  
 
Forløbet er opdelt i 2 faser:  
Fase 1: Studerende er ude ved patienter i patientens hjem.  
Fase 2: Studerende følger patienter i sundhedsvæsenet   
 
UF oplyste, at det nye forløb forventes rullet ud til alle studerende i efterårssemesteret 
2017. Det nye forløb, som har et omfang af 9 ECTS erstatter klinikopholdet på Modul 
B3 - Klinikophold: Patienten og lægen (2 ECTS). I det nye forløb indgår desuden: 

• Modul B4 - Kommunikation: Sundhedspsykologi (2 ECTS) 
• Modul B8 - Kommunikation: Professionsetik (2 ECTS) 
• Modul B9 - Tilvalgsfag - Narrativ medicin (3 ECTS) 

 
Formålet med forløbet er, at de studerende i et tidligt forløb lærer at se 
sundhedsvæsenet fra en anden vinkel, hvor fokus ikke er på 
sygdommen/diagnosen/behandlingen set fra et system-perspektiv. 
 
Studienævnet mener, at det nye forløb er et godt initiativ, idet de studerende tvinges til 
at se på verdenen, som patienten ser den. LR mener dog, at det er ærgerligt, at Modul 
B3 - Klinikopholdet: Patienten og lægen ikke længere vil være en del af 



bacheloruddannelsen, eftersom man i det nye forløb ikke vil møde en læge på samme 
måde, som man gjorde ved det nuværende 2- dages klinikophold.  
   

6)  Global Health på ny kandidatuddannelse  
 Punktet behandles på mødet den 25. november 2016.  
 
7)  Status på ny kandidatuddannelse  

NM præsenterede den nye kandidatuddannelse. Det er aftalt, at der afholdes et 
ekstraordinært møde i december 2016, hvor NM vil orientere Studienævnet yderligere.  

 
8)  Drøftelse af ideer til indhold på studienævnsseminar 2017  

Input til indhold på studienævnsseminar 2017:  
 

• Akkreditering på de øvrige universiteter 
• Reduktion af undervisning - hvordan reducerer man i undervisningen på KU, 

AU og AAU? 
• Ny kandidatuddannelse på AU 
• Retspraksis i forhold til nye skærpede regler (ny tidsgrænse, nye aktivitetskrav 

osv.) 
Evt. 
LR mener, at arbejdsmængden på Modul B9 på 5. semester på bacheloruddannelsen er stor. Med 
den nye studieordning, som trådte i kraft den 1. september 2014 er der indført ekstra undervisning 
på dette modul. Der er tale om følgende nye elementer: Diagnostiske metoder (2 ECTS) samt 
Tilvalgsfag (3 ECTS). UF oplyste i den forbindelse, at pensum på Modul B9 - Hjerne og sanser 
reduceres pr. 1. februar 2017. Desuden oplyste UF, at tilvalgsfaget ikke længere vil have sin 
placering på 5. semester, når det nye forløb på bacheloruddannelsen implementeres fuldt ud.   
 
Der er forslag om, at Modul B9 - Diagnostiske metoder flyttes til et andet semester. UF undersøger 
muligheden herfor ved at drøfte med modultovholder.  
 
 
Næste møde er fredag den 25. november 2016, kl. 11.00.  
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