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Dagsordenens punkter 

1. Drøftelse 

Formanden 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Drøftelse 

Formanden 

Godkendelse af referat af mødet d. 4. februar 2021 

 

Bilag: 2.1.Referat 

Bilag: 2.2. jf. referatets pkt.5: Regler for genbrug af MCQ-spørgsmål 

 

Beslutning:  

Til referatet var indkommet flg. rettelser: 

Referat  

Emne  Møde i Studienævnet for Medicin 

Dato og tidspunkt Mandag d. 22. februar kl. 11.30 – 15.00, hvoraf lukket møde for 

merit og dispensationssager kl. 13.30 – 15.00. 

 

Sted  Digitalt møde - Zoom 

Inviterede  Studienævnsmedlemmer: 

Formand Bjarne Rønde Kristensen, Kirsten Madsen, Martin Wi-

renfeldt Nielsen, Tina Kold Jensen, Næstformand Anne-Sophie 

Husted Jensen, Andy Hussain Isam Abdul-Nabi, Emma Olivia 

Kanchana Ertner Bengtsson, Søren Fjord-Larsen, Wafie Hussein 

Chahrour 

 

Fra Fakultetssekretariatet: 

Studiekoordinator og -nævnssekretær Knud Møller Hansen 

Under alle åbne punkter: 

Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannel-

sen  

En repræsentant for faglige vejledere 

Under merit- og dispensationsmøde: 

Sagsbehandler, dispensationssager: Terese Kjær Rasmussen 

Sagsbehandler, dispensationssager: Rikke Fisker Christensen 

Sagsbehandler, meritsager: Lene Kroløkke Pedersen 

 

Afbud fra Hanne Lindegaard 

Vicestudieleder Ulla Glenert Friis 

 

Mødeleder  Bjarne Rønde Kristensen 
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vicestudieledernes rolle i kandidatrevisionen og implementeringsgruppen 

som blev drøftet på mødet, skulle noteres tydeligere under referatets pkt. 

4. 

Under pkt. 7 rettes K8 til B8. 

  

Nævnet besluttede at lægge referater på hjemmesiden med en tydelig 

markering af, at det først godkendes endeligt på næste møde. 

Formand og nævnets sekretær gennemgår evt. rettelser modtaget på 

mail mhp, hvilke der kræver opfølgende drøftelse på næste møde, og 

hvilke, der umiddelbart kan indsættes i versionen til offentliggørelse.   

 

3. Drøftelse 

Martin Wirenfeldt 

Studiekoordinator 

 

Publikation af kandidatspecialer 

Sagsfremstilling: I et konkret tilfælde har en specialestuderende – mulig-

vis – chance for at publicere sit speciale før bedømmelsen. I den forbin-

delse er der opstået tvivl om selvplagiering kan opstå, og hvilke regler 

der er gældende på området. 

Der er ikke pt. regler herom i fagbeskrivelse eller de generelle retnings-

linjer for specialet. 

Ophavsretligt kan udgivere have en ret over det publicerede, som i det 

sjældne tilfælde ville kunne forhindreforfatteren i den videre publicering. 

Det vil være den studerende/specialeskrivendes ansvar at sikre retten til 

at kunne indgive det, der ønskes publiceret, til bedømmelse på universi-

tetet. 

SDU’s plagiatkontrol vil fange sammenfald mellem specialetekst og ud-

givet tekst/artikler, hvorfor dette vil skulle være klart deklareret i specialet 

af hensyn til bedømmernes gennemgang af plagiatkontrollen. 

En klar deklarering af, hvilke sammenhænge hhv. artikel og speciale ind-

går i, bør også være tydeliggjort i begge af forskningsetiske årsager. Af 

Den danske kodeks for integritet i forskning er dette specificeret i pkt. 

3.1.  

  

Indstilling. Studienævnet drøfter problemstillingen og overvejer, om pro-

blemstillingen bør adresseres i fagbeskrivelsen eller inddrages nærmere 

i specialevejledningsmaterialet.   

 

Beslutning: 

Hvis vejleder har medvirket ved publikationen, og der har været peer-re-

view med mulighed for at forbedre specialet derigennem inden bedøm-

melse, kan dette stille den studerende bedre. 

Nævnet besluttede, at det på den baggrund ikke skal være muligt at ud-

give artikler før bedømmelsen.  

  

4. Drøftelse 

Formanden 

 

Høring fra HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) og DSIC (De stude-

rende i centrum) blandt studerende og medarbejdere om forsk-

nings- og ytringsfrihed 

Sagsfremstilling: se bilag. 

 

Indstilling: nævnet drøfter input til fakultetets samlede høringssvar til rek-

tor. 

 

Bilag 4.1: Mail fra fakultetet til nævn 

Bilag 4.2: Høring fra HSU og DSIC blandt studerende og medarbejdere 

om forsknings- og ytringsfrihed  

https://ufm.dk/publikationer/2015/filer/file
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Beslutning: 

Formanden udarbejder pba. drøftelsen et høringssvar til fakultetet. Dette 

udsendes til nævnets godkendelse. 

 

5. Drøftelse 

Formand og næstfor-

mand 

 

Eksamen og undervisning 1. og 2. kvartal/modul 

Sagsfremstilling: SDU pålagt fakulteterne (bilag 5.1) at omlægge un-

dervisning og eksamen til og med marts. 

Fakultetet har af hensyn til studerende og underviseres planlægning be-

sluttet at omlægge undervisningen i hele forårssemestret (bilag 5.2) 

Undtagelser skal følge ”Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt 

andre særlige restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. i 

forbindelse med håndtering af covid-19”, §9: 

”Videregående uddannelsesinstitutioner skal holde lukket. 

Stk. 2. En lukning efter stk. 1 indebærer, at uddannelsesinstitutionen 
ikke må modtage elever og studerende, men overgår til digital undervis-
ning og eksamen uden fysisk fremmøde, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tillade fysisk fremmøde i for-
bindelse med eksamen, hvor omlægning til digital eksamen ikke er 
praktisk mulig, eller hvis det i andre helt særlige tilfælde vurderes 
nødvendigt, f.eks. i forbindelse med laboratorie-, klinik- og værk-
stedsundervisning, prøvesale m.v. 

Stk. 4. Ved fysisk fremmøde efter stk. 3 skal uddannelsesinstitutionen 
sikre, at der er skærpet opmærksomhed på, at ingen møder op med 
symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring, afstandskrav 
og brug af mundbind m.v. i fællesarealer.” 

SDU’s direktion har bemyndiget dekanerne til at vurdere og afgøre, 
hvilke fag/eksaminer, som falder ind under bestemmelserne i stk. 3 og 
ikke mindst det afstandskrav og forsamlingsloft, som SDU har fastlagt. 
(bilag 5.3). 

Dekanen har foreløbig givet dispensation til en række eksaminer og fag-

elementer. Det drejer sig om undervisning og reeksamen i færdigheds-

træning samt reeksamen i K10/K14. (se evt. bilag 5.4.A1-5.4.D2, der er 

vedlagt til orientering) 

Der afventes desuden svar på undervisning i færdighedstræningen på 

B7 og K9.  

Desuden afventer en række laboratorie- og færdighedsprægede elemen-

ter på bacheloruddannelsen, at de for en mindre dels vedkommende kan 

afholdes fysisk marts-april.  

 

Derudover er der lavet en vejledning (bilag 5.5) til omlægning af stedprø-

ver til hjemmeprøver med zoom-overvågning. Denne er bl.a. lavet til 

marts-eksaminer på B9 og K9, som ikke lever op til kriterierne i stk. 3, og 

som der derfor ikke er søgt dispensation til.  

 

Semestrets eksaminer kan frit omlægges fra stedprøver til andre, digitale 

former uden varige ændringer af studieordningen Bilag 5.6.A og B). 

 

Studenterrepræsentanterne har udarbejdet et oplæg til hvilke eksaminer, 

der skal søges fastholdt som stedprøver (se bilag 5.7).  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2053
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2053
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2053
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Indstilling: Det indstilles, at oplægget i bilag 5.7 drøftes og det beslut-

tes, hvilke eksaminer, nævnet ønsker indstillet til skriftlig stedprøve. 

 

Bilag til orientering: 

Bilag 5.1: COVID-19-restriktioner forlænges til og med den 28. februar 

Bilag 5.2: Afvikling og omlægning af undervisning og eksamen i F21 

Bilag 5.3: Direktionsmøde 28. januar - information om beslutninger vedr. 

COVID-19 

Bilag 5.4.A1: GODKENDELSE af ansøgning om dispensation til eksa-

men (omprøve) Mellem OSCE på Kandidatuddannelsen i medicin 

Bilag 5.4.A2: Ansøgning om dispensation til afvikling af omprøve Mel-

lem OSCE 

Bilag 5.4.B1: GODKENDELSE af ansøgning om dispensation til eksa-

men - omprøve- Mini OSCE på bacheloruddannelsen i medicin 

Bilag 5.4.B2: Ansøgning om dispensation til afvikling af omprøver Mini 

OSCE modul B7_B8 færdighedstræning 

Bilag 5.4.C1: GODKENDELSE af ansøgning om dispensation til under-

visning B1 Akut Beredskab på bacheloruddannelsen i medicin 

Bilag 5.4.C2: Ansøgning om dispensation til afvikling af B1 Akut Bered-

skab 

Bilag 5.4.D1: GODKENDELSE af ansøgning om dispensation ved 

OSCE eksamen K10 og K14 omprøve på kandidatuddannelsen i Medi-

cin 

Bilag 5.4.D2: Ansøgning om dispensation til afvikling af omprøve K10 og 

K14 

Bilag 5.5: Online eksamensvagter_SUND_020221 

Bilag 5.6.A: Dispensation vedr. eksamensplanlægning Forår 2021 

Bilag 5.6.B: Brev om eksamen vedhæftet mail i bilag 5.6.A 

 

Bilag til drøftelse: 

Bilag 5.7: BA_KA ulige eksaminer stud-SN forslag-3 

 

Beslutning: 

Nævnet vil indstille en række eksaminer til fysisk afholdelse: 

Se bilag 5.7  

 

6. Drøftelse 

Studenter- 

repræsentanter 

 

Undervisningsevaluering 

Studenterrepræsentanterne fremlagde evalueringer og handleplaner til 

nærmere drøftelse. 

Udkast til svar til tovholdere vil fremgå af mødereferatet, hvortil kommen-

tarer eller rettelser kan sendes.  

 

Beslutning: 

B9: Handleplaner for alle spor godkendes 

Studerende anbefaler i evalueringen en flytning af diagnostiske metoder. 

Tovholder anerkender muligheden. Studienævnet vil se nærmere på ud-

fordringen. Uddannelsen i klinisk biomekanik vil skulle inddrages heri, 

hvis der ændres i ECTS-vægtningen, og/eller Diagnostiske metoder flyt-

tes. Pt. indgår det som valgfag på biomek-uddannelsen – også på B9.   

 

B10: Handleplan godkendt for akademikerspor. 

For biomedicinsporet anbefaler nævnet, at handleplanen – uanset svar-

procenten - adresserer kommentarerne til evalueringens pkt. 5: “Skema 
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og studieguide har givet mig et overblik over mine studieaktiviteter.", 

hvor 30,7% helt uenig, uenig eller hverken eller i punktet, før handlepla-

nen kan godkendes. 

 

K9: farmakologi og geriatri – godkendt med udmærkelse – flot svarpro-

cent. 

Dermatologi – Handleplanen bør adressere kritikken af eksamens-

spørgsmålene for at blive godkendt. 

Oftalmologi – Handleplanen godkendt. 

 

7. Drøftelse 

Næstformanden 

 

Holdundervisning 

Der er stadig undervisning, hvor holdstørrelserne forøges ved sammen-

lægninger af holdene. 

Det indstilles at nævnet drøfter udmelding til sekretærer og tovholdere. 

 

Beslutning: 

Nævnet vil kommunikere ud, at man prioriterer at holdundervisning af-

holdes med holdstørrelser som bedre faciliterer holddynamik og spørge-

lyst, end holdstørrelser indeholdende alle på årgangen/modulet.  

 

8. Fast orientering 

Tina Kold Jensen 

 

Nyt fra Esbjerg 

 

Tina oplyste om, at der var udarbejdet et løsningsforslag til, hvordan 

stamafdelingskonceptet kan inkorporeres i studieordningen. Det vil blive 

fremlagt for studienævnet snarest.  

 

9. Fast orientering 

Formanden 

Nyt fra studieleder 

 

Sammen med FADL (Rasmus Eika) og Medicinerrådet (Anne Sophie) vil 

studieleder indlede en dialog med OUH og de kliniske områder omkring 

klinikpladser.  

 

10. Drøftelse 

Formanden 

 

Eventuelt 

11. Lukket drøftelse 

Formand og sagsbe-

handlere 

Lukket merit- og dispensationsmøde 

 

Beslutning om generelle merit- og dispensationsforhold: 

Dispensationer: 

Nævnet drøftede, at Corona indgik som et forklarende element ved flere 

af ansøgningerne. Nævnet besluttede at følge den hidtidige praksis, dvs. 

at den specifikke situation for den enkelte studerende stadig skal være 

dokumenteret, men nævnet besluttede også at være opmærksom på li-

delser eller diagnoser, hvor corona i udtalt grad må have en forstær-

kende negativ effekt og søge dette oplyst yderligere i forbindelse med 

ansøgninger, hvor forholdet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. 

 

Studiekoordinator oplyste desuden om forhold vedrørende 1. årsprøven. 

Studerende, der havde benyttet sig af den ekstraordinære afmeldings-

mulighed til stedprøverne i januar i ”B2: Bevægeapparatet” er oplyst om, 

at afmeldingen i netop dette tilfælde vil skulle anses på samme måde 

som en sygemelding til den pågældende eksamen, og at den således 

ikke kan blive den udslagsgivende faktor i et eventuelt afslag på 
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forlængelse af 1.årsprøven. Da 1.årsprøven består af flere eksaminer vil 

dispensationer udløst af den ekstraordinære afmeldingsmulighed dog 

som vanligt blive vurderet ved at inddrage alle prøvens eksaminer samt 

studieegnethed og -progression.   

 

Merit: 

Foranlediget af en tidligere praksis for i sammenhæng med Elitespecia-

ler i kirurgi at lade kursus i dyreforsøg indgå som merit til ”Datahåndte-

ring”, havde nævnet en overordnet drøftelse om at lade specifikke, meto-

derettede fag indgå som merit til datamanagement i tilfælde, hvor forsk-

ningsspecialet har kirurgisk eller meta-analytisk fokus. Dette manglede 

hjemmel/beskrivelse i studieordningen. Nævnet besluttede at lade dette 

indgå i implementeringsarbejdet med revisionen af kandidatstudieordnin-

gen. 

 

 

Med venlig hilsen – Knud Møller Hansen – Studiekoordinator – SUND-Uddannelse – Sundhedsvidenskab 


