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1. Konstituering af nyt Studienævn for Medicin 2018 

Det nye studienævn blev konstitueret. 
Studienævnet består i 2018 af følgende: 
  
 VIP 
 Niels Illum, formand for studienævnet 
 Ole Graumann 
 Hanne M. Lindegaard 
 Kirsten Madsen 
 Jørgen Nexøe 
 
 Studenterrepræsentanter 
 Rune Wiig Nielsen, næstformand for studienævnet 
 Emma Harringer 
 Lasse Hartmann Hansen 
 Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen 
 Sujiga Mylvaganam 
 



 

 Side 2 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt 
Ulla Friis oplyste at den annoncerede ændring vedr. en mulighed flytning af undervis-
ning fra B2 til B1 ikke bliver aktuel. Der er sket en ny udvikling på fagene, så den nuvæ-
rende fordeling fungerer. 
 
4. Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt) 

Studienævnet godkendte indstillinger fra udvalget. 
 

5. Indstilling ændring af færdighedstræning i ØNH på ny ordning (bilag) 
Stadig under forhandling, punktet flyttes til næste møde. 
 

6. Studieordningsændring for K1 vedr. Den kroniske patient på ny ordning 
a. Niels Illum præsenterer 

 
Studerende har ved evaluering kommenteret to forhold: 

a) Det intensive forløb om Den kroniske patient på en uge under K1 er for tidligt til 
at studerende får det fulde udbytte af undervisningen. Derfor bliver Den kroni-
ske patient fra F18 integreret i øvrig undervisning. Samtidig frigøres undervis-
ning til holdtimer i hjerte og andet. Mindre studieordningsændring følger.  

 
b) Stort genbrug i eksamensopgaver i hjerte. Ulla Friis har fulgt op, og problemet 

vil være løst ved eksamen i F18. 
 
7. Administrativ håndtering af obligatorisk TBL 

a. Ulla Friis præsenterer 
Hvis man ikke har været fraværende mere end 1 gang, godkendes deltagelsen. 
Ellers tages hele forløbet om – ingen mulighed for afløsningsopgaver. 
Gælder fra 1. februar 2018. 
 
EPA, Niels præsenterede 
Cecilie og Emma: bekymring for om de 10 studerende dukker op, risikerer huller i em-
nebehandlingen. 
Hanne: Vi må insistere på at man som studerende har et ansvar for hinanden 
Gruppedynamisk arbejde – også en forberedelse til det kliniske arbejde efter studiet. 
Ikke obligatorisk fremmøde – men appel til udbredt deltagelse. 
Vi tror på, at det kommer til at fungere og løfte det faglige niveau. 
 
8. Indgangskrav til B12 – inkonsistens i studieordning (bilag) 

a. Kirsten Zeuthen præsenterer 
Studieordningen har været uklar vedr. indgangskravet til B12. Indgangskravet gælder 
kun klinikopholdet, ikke biomedicinsporet. 
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Godkendt – KZ laver studieordningsændring 
 

9. Drøftelse samt godkendelse af indkomne evalueringer samt handlingsplaner (bilag) 
a. Modul K6 – Rune  
b. Modul K8 – Sujiga 

 
K6: Emma 
Kritik af at diabetesundervisningen har været spredt 
Kan ikke udarbejdes handleplan, da modulet har kørt for sidste gang 
Dog nødvendigt at indtænke kritikken til det nye modul K3  
Svarprocent: 18 %  
 
K8: Cecilie 
Meget gode tilbagemeldinger, ros til eksamensformen 
Kritik af manglende tilgængelig af materiale 
Ønske om mere præcis studyguide. 
Kritik af neurologiundervisning 
Handleplan: tager kritik til efterretning, skema bliver yderligere revideret, og der kom-
mer ny studyguide på den nye kandidatuddannelse.  
Højere svarprocent ønskelig. 
Svarprocent: 24 % 
 
10. Datoer for fremtidige møder i studienævnet og fastlæggelse af årshjul 

Udsat til februar-mødet. 
 

11. Årsberetning for Censorformandskab for Medicin til orientering (bilag) 
Studienævnet bemærker, censorformandskabet giver stor ros til Harisa Seferovic. 

 
12. Evt.  
 
Cecilie: 8. semester E17: Nogle studerende har ikke fået ophold i almen praksis. Stu-
diekoordinator følger op. Tages op igen til februarmøde. 
 
Niels: OSCE er forløbet fint, 161 studerende deltog, 6 dumpede. NI har mange overve-
jelser om, hvordan disse studerende kan hjælpes tidligere. 
 
NI oplyste, at der for første gang nogensinde ved V18-eksamen er sket en fejl, som 
betød, at en studerende har været oppe til embedseksamen uden at have bestået alle 
andre fag. Reg&Leg sikrer, at det ikke sker igen. 
 
Der var ved eksamen to særligt vanskelige opgaver, begge i endokrinologi – skal revi-
deres i forhold til næste eksamen, både i forhold til afvikling og niveau. 
 
Hanne: det er en mangel, at der ikke længere er eksterne censorer ved embedseksa-
men.  
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Dette har rent økonomiske årsager. Censorformandskabet har desuden ikke ønsket 
ekstern censur. 
Niels vil undersøge muligheder for at tilknytte nogle få censorer som konsulenter ved 
eksamen.  
 
Vedr. sommereksamen 2018: Der er 206 tilmeldte studerende til OSCE i S18. Giver 
nogle logistiske udfordringer, men dette imødekommes i planlægningen, evt. ved redu-
cering i antallet af mundtlige opgaver, hvis det bliver nødvendigt. 
 
Cecilie nævnte, at nogle undervisere på ny kandidatstudieordning udtaler sig negativt 
om ordningen til studerende. Virker demotiverende.  
Niels: der afholdes møde med underviserne inden det nye semester. Ulla: dette er 
uacceptabelt, og der vil blive fulgt op. 
 
 
Niels Illum takkede for at godt og konstruktivt konstituerende møde i det nye studie-
nævn. 
 
Næste møde finder sted den 8. februar 2018. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Zeuthen 
Studiekoordinator for Medicin, AC-fuldmægtig  


