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DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 23. maj 2017 
STUDIENÆVN FOR MEDICIN /hs 
 
 
 

Referat af studienævnsmøde fredag den 19. maj 2017 
 

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

 
Fraværende:  Marianne Rosendahl (MR)  
 
Faglige vejledere:  Farima Dalaei og Jonas Elmer Pedersen 

 
Referent: Harisa Seferovic (HS) 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
Formand Niels Illum bør velkommen til nyt VIP-medlem Hanne Lindegaard, som er 
trådt ind i stedet for Jesper Durup. 

 
2) Godkendelse af referat af møde den 27. april 2017 

Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.   
 

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

 
4) Drøftelse samt godkendelse af indkomne undervisningsevalueringer og 

handlingsplaner (bilag) 
 

a. Modul B1 
a.  Svarprocent på 25 % 
b. De studerende tilkendegiver, at holdundervisningen i fysiologi ikke har 

været god nok. Det indholdsmæssige i holdundervisningen blev 
præsenteret før de studerende havde haft forelæsninger om pågældende 
emne.   

c. Tovholder, som er ny oplyser, at han vil arbejde for at formindske 
kritikken for så vidt holdundervisning angår.  

d. Studienævnet godkender handlingsplanen, men vil holde øje med 
undervisningen fremadrettet, idet modultovholder er ny.  

e. Den lave svarprocent gav anledning til, at Studienævnet drøftede tiltag for 
at højne svarprocenten. Dette er særlig relevant, når der er tale om første 
modul på bacheloruddannelsen.    

f. Studienævnet besluttede, at faglige tutorer skal skemalægge evalueringen, 
hvilket man håber på vil få svarprocenten til at være højere.  

g. Som tovholder for faglige tutorer er det besluttet, at UF vil gå videre med 
dette, således, at det kan implementer for nye studerende, der starter 1. 
september 2017.  
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b. Modul B12 
a. Svarprocent på 16 % 
b. De studerende tilkendegiver, at der er overlap i flere temaer.  
c. Modultovholder bemærker dette i handlingsplanen og mener, at temaerne 

kan afgrænses.  
d. Modultovholder angiver dog, at det kan være en udfordring at foretage 

denne afgrænsning, idet målene for modulet er ret brede. Det er alt fra 
emner om: patologi, alder, sundhedsøkonomi samt om hvordan opfatter 
samfundet syge? 

e. Desuden oplyser modultovholder, at gruppering er svær, idet mange 
mennesker er indover modulet. Desuden skal der tages hensyn til 
studerende på Klinisk Biomekanik, som ikke er i klinik.  

f. Udfordring ved lærerbøger – man kan begrænse, men ingen lærerbøger 
dækker pensummet, derfor er det vanskeligt.  

g. LR påpeger, at pensummet er for stort, og det vil være godt, hvis man 
kunne tilrettelægge det hensigtsmæssigt, så pensummet kan overkommes 
af de studerende.  

h. NM oplyser, at han vil arbejde på at bruge artikler i nogle af de brede 
områder samt fokusere på patalogi-bogen – evt. sider fra medicinsk 
kompendium.  

i. Studienævnet godkender handlingsplanen.  
 
5)  Evt.  
Overlap statistik-undervisning: 
CLSK oplyser, at hun har været til møde medicinerrådet og Jakob Ousager i forhold til overlap med 
statistik. Der vil blive indkaldt til møde med NM – med studerende på ny og gammel ordning.  
 
Undervisere kritiserer den nye ordning på Modul B12 
Flere studerende i Studienævnet oplever, at undervisere kritiserer den nye studieordning. De 
studerende bliver meget urolige over disse meldinger. 
 
NM vil skrive til undervisere på Modul B12 for at gøre opmærksom på, at kritik kan rettes til 
projektgruppen.  
 
 
Næste møde er fredag den 16. maj 2017, kl. 12.00.  
 
 
Harisa Seferovic 
Studiekoordinator for uddannelserne i Medicin 
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