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1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Punkt 5, Behandling af Delpolitik for Studiemiljø udsættes til møde i juni.

2.

Godkendelse af referat

kz
kzeuthen@health.sdu.dk
T +4565503234

Referatet blev godkendt.
Rettelse: Sujiga ikke til stede
Cecilie: Rettelse vedr. punkt 6 om nye klinikregler. Punktet blev ikke færdigbehandlet, men der blev foreløbig vedtaget:
7/10-regel vedtaget
Reglen som forhindrer dobbeltlæsning fjernes
Kristian Hald blev bedt om at lave oplæg til næste møde
UGL: Rettelse vedr. ekstra optag af studerende fra E19. Tallet er 50.
3.

Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt)

4.

Reviderede klinikregler til 2. behandling.

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

-

Dobbeltlæsning – rammer, regler, dispensationsmuligheder
Skal reglen fjernes?
Beslutning: ingen regel om dobbeltlæsning. Frarådes fortsat, men forbydes ikke.

-

Bestå-regler i forbindelse med dumpede enkelt-ophold (skal hele forløbet tages om, hvis studerende udebliver fra et ophold? Evt. dispensationsmulighed
ved usædvanlige forhold. Hensyn til ressourcer ift. praktikpladser og dermed
økonomi.)

Beslutning: Dumpede enkeltophold skal ikke medføre, at hele forløbet skal tages om.
Studieordningen ændres til to tilmeldingsperioder, og klinikkoordinator er fri til at konfigurere opholdenes sammensætning inden for det.
Studienævnet vedtog desuden en praksis ift. allerede tilmeldte studerende på 2. semester, om tilsagn til afmelding af 4. semesters klinik. Studerende skal søge studienævnet
om afmelding.
-

Læringsmål og bestå-krav
(bilag: Forslag til reviderede klinikregler, Niels Illums notat vedr. Problemstillinger omkring klinikophold, referat fra møde i Professionssporsgruppen)
Beslutning: Bestå-krav følger det enkelte klinikophold, alle delophold
skal bestås.
7/10 læringsmål bestås. Desuden indføres et 11. læringsmål, efter model
fra Klinisk Biomekanik.
Der skal i den forbindelse være en procedure, som beskytter den studerendes retssikkerhed: Hvis det 11. læringsmål ikke bestås, skal der gives
en skriftlig begrundelse, efter drøftelse med koordinerende klinisk lektor.
Sagen skal desuden behandles i professionssporsgruppen, og den studerende skal sikres mulighed for erstatningsophold på anden afdeling.

Formulering overvejes og tjekkes juridisk.

-

Til drøftelse:
Klinik og udlandsophold, herunder
o praksis for behandling af forhåndsmeritansøgninger (bilag: Udkast til
retningslinjer for selvarrangeret klinikophold i stedet for obligatorisk klinikophold)
o afklaring af studienævnets holdning til potentiel mulighed for fremtidige fagpakkeaftaler

Side 2

Sujiga: Norske studerende skal tage KBU i DK, hvis klinik tages i Norge er det
ikke samme ophold.
Cecilie: Vi kan ikke sikre kvaliteten på udlandsophold, og der er så lidt klinik på
ny studieordning, at det er vigtigt, at vi sikrer kvaliteten.
Hanne: Er ikke bange for det, klinikophold i udlandet kan godt sikres. Studerende vil ønske at finde en god klinik, også hvis de gerne vil til udlandet. Studerende har selv et ansvar for at sikre sig en god uddannelse.
Cecilie: Ophold i kirurgisk/med er vigtigt grundlag.
Der er muligheder for udlandsophold på 5. semester.
Ulla: alle studerende kan søge forhåndsmerit, og alle forhåndsmeritansøgninger skal vurderes individuelt i studienævnet
KH: hvis studienævnet beslutter en praksis, som vil afvise forhåndsmeritansøgninger, skal de studerende vide det.
Niels: Beståkrav til klinikophold skal fastholdes og sikres, det er sværere i udlandet.
Ulla: om kort tid er der færre udenlandske studerende, så problemet vil blive
mindre.
Kirsten M: Evt. begrænsning, fx kun 4 ugers klinik i udlandet. Erfaring er i forvejen individuel.
Cecilie: bedre at få grundlaget herhjemme, og kan så tage 5. semester i udlandet.
Martin: enig med studerende, den nye studieordning er velegnet til at dele det
op, så udlandsophold eksisterer på 5. semester.
Faste aftaler på undervisning er fint, men ikke på klinik.
Hanne: KBU læger er forskellige, med forskellige baggrunde, uanset hvad vi
beslutter, det er ikke statisk og det vil altid være nødvendigt at tage individuelle
hensyn.
Niels: uddannelsens generiske træning vigtigt at sikre.
Har modtaget kritik fra FAM, at nyuddannede læger ikke er tilstrækkeligt rustet
til at varetage patienter. Kvalitetssikring af klinikophold er nødvendig.

Side 3

Beslutning: Studerende har ret til at søge forhåndsmerit til klinikophold,
men studienævnet vedtog en praksis for afvisning af forhåndsmeritansøgninger af udlandsophold på klinik.
Studienævnet besluttede endvidere, at der ikke skal arbejdes videre på at
sammensætte fagpakker til udlandsophold med klinik.
Beslutning vedr. indgangsregel til klinik:
Indgangsreglen ændres til et ud af de to første moduler på klinisk medicinsporet.
Mellem-OSCE skal ikke være en del af indgangskravet.
Beslutning vedr. særlige forhold, som berettiger til geografisk fordeling i
Odense eller tæt på eget hjem:
1.
2.
3.
4.

Studerende med børn*
Studerende som er gravide i 3. trimester under klinikperioden*
Kommende fædre i den sidste måned af partners graviditet*
Studerende med usædvanlige forhold, der kræver, at den studerende
tildeles klinikophold på OUH eller tæt på egen bopæl (fx sygdom,
sygdom/dødsfald i familien. Ved pkt. 4 søger den studerende rettidigt
dispensation i studienævnet, som herefter vil afgøre om det usædvanligt forhold berettiger særligt hensyn under tildeling af klinikophold.

Punkt 1-3 administreres af klinikkoordinator.
Klinikregler gennemskrives ift. ovenstående beslutning af Niels, Rune og KZ
og kommer til endelig behandling på næste møde.
5.

Behandling af Delpolitik for Studiemiljø, oplæg ved Rune (bilag)
Udsættes til næste møde

6.

Drøftelse og godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner (bilag)
Udsættes til næste møde.

7.

Evt.
Intet under Evt.

Næste møde fredag den 8. juni 2018.
Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
Studiekoordinator for Medicin, AC-fuldmægtig
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