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Dagsordenens punkter 

1. 9.00-9.02 
2 min 
Drøftelse 
Formanden 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

 

2. 9.02-9.03 
1 min 
Drøftelse 
Formanden 

Godkendelse af referat af mødet d. 18. marts 2021 
 
Bilag: Referat  
 

3. 09.03-09.30 
27 min 
Oplæg 
v/ Tina Kold Jensen og 
Merete Munk 
 

Kandidatuddannelsen i Esbjerg 
 
Oplæg og præsentation ved Merete Munk, herefter spørgsmål 
 
Fra september 2022 udbydes kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg.  

Referat 

Emne  Ekstraordinært møde i Studienævnet for Medicin 

Dato og tidspunkt Onsdag d. 28. april kl. 9.00 – 11.00 

Sted  Digitalt møde – Zoom  

Inviterede  Studienævnsmedlemmer: 
Formand Bjarne Rønde Kristensen, Kirsten Madsen, Martin Wi-
renfeldt Nielsen, Tina Kold Jensen, Andy Hussain Isam Abdul-
Nabi, Næstformand Anne-Sophie Husted Jensen, Emma Olivia 
Kanchana Ertner Bengtsson, Søren Fjord-Larsen, Wafie Hussein 
Chahrour 
 
Fra Fakultetssekretariatet: 
Referent: Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
Sekretariatschef Merete Munk (under punkt 3)  
Under alle åbne punkter: 
Vicestudieleder Ulla Glenert Friis 
Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannel-
sen 
Områdeleder Kirsten Zeuthen, Sund Uddannelse 
En repræsentant for faglige vejledere 
 

Afbud fra Hanne Lindegaard 

Mødeleder  Bjarne Rønde Kristensen 



 

 Side 2 

Uddannelsen er oprettet, at det har været et ønske at tiltrække flere læ-
ger til Region Syddanmark, og mange interessenter har været involveret 
i arbejdet med at få oprettet uddannelsen i Esbjerg. Regeringen har givet 
tilladelse til, at 30 af de nuværende kandidatpladser kan rykke til Es-
bjerg.  
 
Fra september 2021 kan de studerende søge ind på kandidatuddannel-
sen i Esbjerg allerede ved ansøgning til bacheloruddannelsen. For år-
gang 2019 og 2020 skal de først tilvælge Esbjerg ved start på kandidat-
uddannelsen. Når de studerende bliver færdige med kandidatuddannel-
sen i Esbjerg, sikres disse en KBU-plads i Region Syddanmark.  
 
Uddannelsen er på samme studieordning – de overordnede linjer, mål-
beskrivelser og eksaminerne er de samme, men Esbjerg har en kli-
niknær profil med fast tilknytning til én afdeling. Afdelingerne i Esbjerg til-
deles til de studerende efter reglerne for KBU.  
De ordinære klinikophold på uddannelsen kan være i hele Region Syd-
danmark efter gældende studieordning.  
  
Det er besluttet, at medicinuddannelsen kun har ét samlet studienævn.  
Endelig er der ansat to faglige vejledere, som har fokus på Esbjerg – 
både udvikling af uddannelsen og vejledning af studerende.  
 

4. 09.30-10.00 
30 min 
Drøftelse og beslutning 
v/ Tina Kold Jensen 

Sagsfremstilling og indstilling vedr. stamafdelinger på Medicin KA 
Esbjerg 
 
Fra september 2022 udbydes en kandidatuddannelse i medicin i Es-
bjerg. Der optages 30 studerende pr. år, med én årlig studiestart. 
Uddannelsen vil være identisk med kandidatuddannelsen i Odense, dog 
er der mulighed for, at der kan være lokale variationer i undervisningsfor-
mer, som understøtter de særlige muligheder, som findes i de to byer. 
Dette er tilladt, så længe uddannelsens overordnede kompetenceprofil 
er den samme.  
Uddannelsen er under planlægning i samarbejde med SVS Esbjerg og 
Region Syddanmark. Undervisning og eksamener vil i næsten fuldt om-
fang være de samme som i Odense, ligesom strukturen i studieordnin-
gen, hvad angår ECTS, placering, eksamensformer, læringsmål mv. vil 
være ens. Dog vil det være hensigtsmæssigt at skære lidt ned på antal-
let af forelæsninger og stuegangsundervisning, grundet studenterantallet 
og den kliniknære undervisning. Enkelte elementer som f.eks. retsmedi-
cin og profilfagene på 5. semester vil skulle samlæses med Odense. 
TBL er uegnet til Esbjerg, da det primært er rettet mod store studenter-
grupper. 
De studerende vil få undervisning på SVS Esbjerg og får derved en unik 
mulighed for at være tæt på den kliniske hverdag på sygehuset. For at 
udnytte denne mulighed fuldt ud, er der truffet aftale med SVS Esbjerg 
og Region Syddanmark om, at de studerende løbende tilknyttes såkaldte 
stamafdelinger i de første to studieår, sideløbende med undervisningen i 
K1-K8, fraset klinikperioderne på K4 og K7. Det er tanken, at de stude-
rende skal opholde sig på stamafdelingen i 8 timer pr. uge. 
 
 
 



 

 Side 3 

Studienævnets opgave 
Styregruppen for KA Esbjerg har bedt om, at studienævnet sikrer, at stu-
dieordningen indrettes således, at dette er muligt.  
Fakultetssekretariatet har udarbejdet det vedlagte løsningsforslag, se bi-
lag 1. 
Forslaget indebærer, at stamafdelingskonceptet samtænkes med TBL 
således, at der etableres en paraply med navnet ”Kliniknær undervis-
ning”, som rummer begge undervisningsformer i hhv. Odense og Es-
bjerg.  
Der er i bilaget redegjort for lærings- og kompetencemål samt fremsat 
mulige eksempler på fordeling af arbejdsbelastning, hvoraf fremgår, at 
det i praksis er muligt. Begge elementer vil formelt iht. studieordningen 
skulle bestås ved aktiv deltagelse og fungere som forudsætningsprøver.  
I bilag 2 er opstillet forslag til eksamensbeskrivelse for de to elementer 
under paraplyen. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at studienævnet drøfter og godkender forslaget om sam-
skrivning af TBL og stamafdelinger i studieordningen under fagelementet 
”Kliniknær undervisning”. 
 
Bilag 1: Stamafdelingskoncept 
Bilag 2 Stamafdeling vs. TBL eksamen 
 
Referat af punktet 
Afdelingerne i Esbjerg glæder sig til at blive stamafdelinger. De stude-
rende vil være på deres stamafdeling de to første studieår.  
Forskningsopbygning og rekruttering af undervisere i Esbjerg er ikke i 
mål endnu. Der kan være områder, hvor de studerende i Esbjerg skal 
have online undervisning fra Odense. Studienævnet vil følge og ar-
bejde for, at det sikres opretholdelse af forskningsbaseret under-
visning. 
Det udsendte forslag omkring timefordeling er ikke endeligt, det vil være 
op til den enkelte modultovholder.  
Alle delelementer vil blive undervisningsevalueret efter gennemførelse 
på samme måde som i Odense med efterfølgende behandling i studie-
nævnet.  
Studienævnet finder det vigtigt, at stamafdelingerne bliver evalue-
ret løbende. Dette arbejdes der videre med i udviklingsarbejdet (Ulla og 
Tina).  
 
Beslutning 
Studienævnet godkender forslaget om samskrivning af TBL og stamaf-
delinger i studieordningen under fagelementet ”Kliniknær undervisning”. 
Studienævnet vil løbende følge erfaringerne fra ovenstående.  
 
På et kommende studienævnsmøde skal det besluttes, hvorvidt den ene 
studenterplads i studienævnet skal allokeres til en studerende i Esbjerg.  
 

5. 10.00-10.20 
20 min 
Drøftelse og beslutning 
Tina Kold Jensen 

To ugers ekstra klinik i almen praksis, KA Esbjerg 
 
Sagsfremstilling: 



 

 Side 4 

 Styregruppen for KA Medicin Esbjerg har bedt om, at studienævnet fin-
der en løsning, som muliggør, at studerende på Esbjerg KA kan få 4 
ugers klinik i almen praksis. 
 
Fakultetssekretariatet foreslår en løsning, som inddrager et af de modu-
ler, som er planlagt til revision og gør dette til et flydende element med 
paraplyoverskriften ”Klinisk ledelse”. Det kunne f.eks. være det nuvæ-
rende K5 Patientinddragelse og sundhedsteknologi, som vægter 3 
ECTS, lige som et 2 ugers klinikophold. Under denne paraply kan så 
etableres et Odense-fag, som har fokus på teori ift. klinisk ledelse – og i 
Esbjerg to ugers klinik i almen praksis med særligt fokus på den kliniske 
ledelse. 
 
Det er ikke nødvendigt, at der findes en færdig løsning på dette nu og 
her, men der er behov for, at studienævnet godkender forslaget om to 
ugers ekstra klinik i almen praksis i Esbjerg – og forpligter sig på at finde 
en konkret løsning. Det er også nødvendigt, at studienævnet ret hurtigt, 
inden sommerferien, detailbehandler dette, så der kan meldes tilbage til 
planlægningsgruppen, hvilket modul, man arbejder med at udskifte. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet godkender, at der i revisionsprocessen 
findes en løsning, som muliggør to ugers ekstra klinik i almen praksis på 
KA Esbjerg.  
 
Referat af punktet 
Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvilke uddannelseselementer 
der skal erstattes med 2 uger i almen praksis. Oplægget er et forslag.  
 
Beslutning 
Studienævnet godkender, at der i revisionsprocessen findes en løsning, 
som muliggør to ugers ekstra klinik i almen praksis på KA Esbjerg.  
 
Når der er truffet afgørelse om antallet af uger i klinik i almen praksis, 
skal studienævnet godkende, hvilke uddannelseselementer der skal er-
stattes af klinik.  
 

6. 10.20-10.35 
Til drøftelse 
15 min 
Wafie Hussein Chahrour 
 
 

K10 
Oplæg til drøftelse fra Wafie: 
Jeg vil gerne bede om, at vi snakker om hvordan vi forholder os til K10 
årgangen som bliver færdige her til sommer – især set i lyset af, at vi har 
en årgang som nu bliver færdige uden at have færdiggjort hverken K8 
færdighedstræning eller K10 UL færdighedstræning. Det er ikke en ind-
stilling til, at studienævnet skal finde løsninger på afholdelse af færdig-
hedstræningen, men snarere en diskussion om hvad det vil sige at en ny 
gruppe læger fra SDU mangler nogle ret grundlæggende færdigheder – 
hvordan forholder vi os til det som studienævn? Og hvad melder vi ud til 
de studerende? Der hersker lige nu en enorm frustration og modløshed 
på årgangen, som oplever en enorm forringelse af deres uddannelse, 
hvilket kommer til at have indflydelse på deres virke efter eksamen.  
 
 
 



 

 Side 5 

Referat af punktet 
Der opleves frustration og usikkerhed blandt de studerende på K10, da 
de oplever at mangle basale færdigheder kort tid inden, deres uddan-
nelse er færdig. Der opleves manglende kommunikation til de stude-
rende, og der er forvirring omkring, hvad de studerende kan komme op i 
til eksamen.  
 
Det vurderes i studienævnet, at fagligheden er opretholdt og de stude-
rende kommer ud med de rette kompetencer.  
 
Bjarne vil gerne skrive ud til de studerende på K10 på vegne af studie-
nævnet. Studienævnet giver opbakning til dette.  
 
Der opleves også Corona-træthed blandt de studerende på bachelorud-
dannelsen. Forhåbentlig kan den planlagte sommerskole give udbytte for 
disse studerende.  
 
Det er meldt ud på Itslearning (kandidat community), at alle studerende 
på K10 nu kan booke grupperum på SDU.  
Der er givet dispensation til, at næsten alle eksaminer i juni kan afholdes 
med fysisk tilstedeværelse.   
 
Beslutning 
Bjarne skriver til de studerende på K10.  
Formandskabet beslutter efterfølgende, om der også skal kommunikeres 
til andre årgange.  
 

7. 10.35-10.50 
15 min 
Orientering og drøf-
telse 
Bjarne Rønde Kristensen 
 

Censorformandskabets årsberetning 
 
Det indstilles at studienævnet drøfter censorformandskabets årsberet-
ning 2020, bilag 3.  
Behandlingen sker iht. Guideline for behandling af censorformandska-
bernes årsberetning, bilag 4. 
 
Referat af punktet 
Studienævnet tager årsberetningen til efterretning. Der er ikke yderligere 
kommentarer.  
Eksamensstatistik fra fakultetet præsenteres på et kommende studie-
nævnsmøde. 
 

8. 10.50-10.55 
5 min  
Alle 

Punkter til næste studienævnsmøde 
 
Punkter til dagsorden til næste studienævnsmøde kan sendes til Rikke, 
som laver dagsorden, med cc. til Bjarne.  
 

9. 10.55-11.00 
5 min 
Drøftelse 
Bjarne Rønde Kristensen 
 

Eventuelt 
 
Det besluttes, at der gives mulighed for afmelding på grund af Corona-
nervøsitet til eksaminer med fysisk tilstedeværelse i juni 2021. Fakultetet 
vil være ansvarlig for at give besked til de studerende.  

 
 
 


