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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Rettelse vedr. potentiel ny kandidatuddannelse i Esbjerg: Forslaget skal igennem
prækvalifikation. Der er foreløbig vedtaget et ekstra optag på 25 studerende på BA.

3.

Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt)

4.

Opfølgende drøftelse af indstilling vedr. nye internationale fagpakker i Bergen og
Tromsø, præsentation v/ Ditte Marie Salling
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DMS uddybede indstillingen, idet det fremgik, at der vil være 1 uges mindre klinik i
Bergen og 2 ugers mindre klinik i Tromsø i forhold til de tilsvarende ophold i Danmark.
Studienævnet er bekymret for, om der er tilstrækkelig klinik og om kvaliteteten er
høj nok.
Omvendt ønsker uddannelsen at satse på international erfaring, netværk og forskningsrelationer, og at studerende gøres parate til mødet med et internationalt sundhedsvæsen.
I lyset af den forestående skærpelse af reglerne for klinikdeltagelse, anser studienævnet det for uhensigtsmæssigt at godkende mindre klinik ved udlandsopholdet.
Forslaget blev foreløbig ikke vedtaget.
5.

Faglig studiestartsundersøgelse til drøftelse, præsentation v/ Ulla Friis (bilag)
Oplevelse med faglige tutorer
49% deltagelse
Generelt positivt
Lav scoring på notat, studieteknik, læseteknik
Handleplan:
Der arbejdes på et nyt oplæg om læseteknik til studiestarten.
Aftalen med underviser i mnemoteknik ikke fornyet, da der ikke var interesse
Tutorer som får dårlige evalueringer fra flere studerende, bliver ikke genansat.
Endvidere overvejes det, om ordningen med faglige tutorer skal strække sig
over de to første semestre, så de nye studerende følges i længere tid.

6.

Reviderede klinikregler til drøftelse og godkendelse (bilag)
Ikke færdigbehandlet, behandles igen til møde i maj. Gamle klinikregler gælder indtil da.

7.

Opstart på EPA v/ Niels Illum
2 forløb gennemført, kun halvdelen af de studerende mødte op
Forberedelsesprocessen har været præget af usikkerhed, forløbet skal beskrives mere enkelt og præcist.
Kun et samlet hold. Alle studerende sammen hele tiden, så alle følger samme
patienter
Der er anvendt gode illustrative patientforløb.

8.

Evaluering af hele uddannelsen 2017 (bilag)
Generelt positive kommentarer, ros til læringsmiljø og modulopbygning. Ros til
tutorers arbejde for god trivsel på uddannelsen.
Flere efterlyser mere klinik.
Ros til OSCE-eksamener, gerne flere mundtlige eksamener på uddannelsen.
MCQ-eksamener for nemme at bestå.

Side 2

Forslag til interventioner, hvor personer, som ikke har personligheden til at
blive læge kan stoppes, enten tidligt på uddannelsen eller under klinikopholdene.
Ros til repetition af alle fagområder på sidste semester.
9.

Eksamensklageafgørelser til orientering
11 eksamensklageafgørelser til orientering. Ingen klager fik medhold.

10. Drøftelse og godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner (bilag)
a)

B5, Kredsløb og respiration v/Rune
Svarprocent: 25%
Kritik af eksamination i for meget grænsepensum
Kritik af specifik forelæser, som ikke længere underviser på modulet.
Modultovholdere genkender generelle problematikker, upload af materiale og
skemalægning,
Handleplanen godkendt. Det anbefales, at studerende opfordres til at repetere
gymnasiefysik forud for modulet.

b)

K7, Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser v/Sujiga
Udsættes til næste møde

c)

Kommunikation, Informationssamtalen 1. periode v/Cecilie
Svarprocent: 22%
Generelt positiv
Kritik af kvalitet af lydoptagelser
Uklare forventninger til krav
Handleplan: ingen særlige bemærkninger
Godkendes

d)

B12, Fra rask til syg v/Cecilie
Svarprocent 21%
Kritik: rodet og forvirrende modul
Holdundervisningen har haft for meget fokus på at lære at læse artikler, frem
for pensum
Problem med udeblevne undervisere og manglende forelæsningsslides.

Side 3

Handleplan:
Ingen ændringer beskrevet
Der savnes stillingtagen til spørgsmål om pensumafgrænsning, strukturelle opbygning af modulet, overlap af statistikstof på Diagnostiske metoder og B4, B9
og B10, administrative problemer
Kan ikke godkendes, sendes retur til modultovholder for revision.
e)

Narrativ medicin v/Emma
Udsættes til næste møde

f)

B4, Genetik og biostatistik v/Emma
Udsættes til næste møde

g)

Forskningsmetode og evidensbaseret medicin v/Rune
Svarprocent: 24%
Få kommentarer
Lang tid mellem forelæsning og opgavegennemgang
Tvetydige caseopgaver
Kritik af repetition af tidligere pensum
Handleplan: anerkender enkelte negative kommentarer
Godkendt

h)

K2, Bevægeapparatet og bloddannende organer v/Rune
35% svar
Lavt i stimulerende læringsaktiviteter, feedback og skema
Læringsform: 2 TBL, resten forelæsninger
Forelæsere havde travlt, mødte op med 80 slides, nåede 20
Efterspørgsel af hæmatologisk TBL
Ros til TBL og undervisere, problem med tid, problem med aflysninger
Handleplan: anerkender ovenstående, vil bruge mere kahoot og mere TBL.
Godkendes.

11. Evt.
Martin Wirenfeldt på besøg, gav kort præsentation af det igangværende arbejde med planlægning af det nye 5. semester.

Næste møde fredag den 18. maj 2018.
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Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
Studiekoordinator for Medicin, AC-fuldmægtig
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