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Referent: Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen
Under alle åbne punkter:
Vicestudieleder Ulla Glenert Friis
Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannelsen
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

Studiekoordinator Knud Møller Hansen
Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannelsen

Mødeleder

Bjarne Rønde Kristensen

Dagsordenens punkter
1. 8.30-8.31
1 min
Drøftelse
Formanden

Godkendelse af dagsorden

2. 8.31-8.33
2 min
Drøftelse
Formanden

Godkendelse af referater fra møderne 18. marts og 28. april 2021.

Drøftelse vedr. lægeløfte drøftes under eventuelt.
Dagsorden godkendes.

Referat fra 18. marts godkendes.
Referat fra 28. april godkendes.

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

3. 08.33-08.50
Orientering om dispensationsgodkendelser til eksaminer i juni
17 min
2021.
Orientering
v/ Bjarne Rønde Kristen- Bjarne og Rikke orienterer studienævnet om de godkendte ansøgninger.
sen og Rikke Fisker Christensen
Referat af punktet
Følgende eksaminer har fået godkendelse til afholdelse med fysisk fremmøde i juni 2021:
• B2: Bevægeapparatet – skriftlig og spot
• B4: Genetik
• B6: Ernæring og vækst – skriftlig og spot
• B8: Homeostase
• B10: Angreb og Forsvar
• K2: Bevægeapparatet og bloddannende organer
• K6: EBM II
• K6: Retsmedicin
• K6: Nyrer og urinveje
• K6: Kræft
• K8: Kvinde, mor og barn
Der er nu mulighed for at søge dispensationer til reeksaminer i august
2021. Dette drøftes på studienævnsmødet i juni.
Rikke udarbejder en fælles besked til de studerende på henholdsvis bachelor og kandidat med information om, hvilke eksaminer der afholdes
med fysisk fremmøde. Beskeden ligges ud på de to communities på Itslearning.
4. 08.50-09.00
Dispensation til fremmøde reeksamen i K9 – juni 2021
10 min
Drøftelse og beslutning Sagsfremstilling
Alle
K9 – hud, øjne, anvendt farmakologi og ældre har reeksamen i uge 23:
den 16. – 17. juni 2021.
Modulansvarlig og modulsekretærer har et stort ønske og præferencemæssig erfaring om, at reeksamen afvikles med fysisk fremmøde. Da
alle restriktioner omkring forsamlings – og afstandskrav kan overholdes
– og samfundet også åbnes, håber de, at ønsket imødekommes.
Indstilling
Det indstilles, at studienævnet drøfter fysisk fremmøde til reeksamen i
K9 i juni 2021. På baggrund af studienævnets beslutning indsendes ansøgning til dekangodkendelse.
Referat af punktet
Studienævnet godkender indstillingen.
Rikke indsender en dispensationsansøgning til dekanen.
5. 09.00-09:30
30 min
Orientering og drøftelse

Opfølgning uddannelsesberetning medicin 2021
Sagsfremstilling

Side 2

v/ Bjarne Rønde Kristen- Der er afholdt opfølgningsmøde på medicin den 4. maj 2021 med drøfsen
telse af opfølgende uddannelsesberetning 2021. På baggrund af mødet
skal der udarbejdes en handleplan for 2021.
Bjarne orienterer studienævnet om mødets indhold og beslutninger.
Handleplan fra mødet er endnu ikke udarbejdet.
Indstilling
Det indstilles, at studienævnet drøfter opmærksomhedspunkter fra mødet og vurderer, om der skal igangsættes handlinger på baggrund heraf.
Bilag 1: Opfølgende UB-medicin 2021
Bilag 2: Bilag samlet UB 2021
Referat af punktet
Bjarne gennemgik opfølgning på handleplanen fra sidste år.
Uddannelsen har lavet et forsøg med UniHelper med henblik på at reducere frafald. I første omgang har der ikke været stor succes med projektet. Ulla, Søren, Jonathan og Emma drøfter, hvordan det kan gøres mere
succesfuldt til næste studiestart. Studienævnet giver mandat til det videre arbejde.
Der skal arbejdes med implementering af TBL på B9 og B10. Der er udviklet et nyt emne på B12, hvor TBL skal være med til at vise samarbejdet mellem medicin og klinisk biomekanik.
Uddannelsesberetningen afsluttes altid med en SWOT-analyse.
Langt de fleste ”trusler” er knyttet til Corona – nedlukning og omlægning.
Øget kliniktid på uddannelsen vil blive et af de store punkter, der skal arbejdes med fremadrettet.
Ulla er blevet bedt om at undersøge, hvilke erfaringer underviserne har
fra onlineundervisningen med henblik på udarbejdelse af et inspirationskatalog.
På baggrund af mødet om uddannelsesberetningen udarbejdes den
handleplan for det kommende år. Handleplanen drøftes efterfølgende i
studienævnet.
6. 09.30-09.45
Orientering og godkendelse
v/ Bjarne Rønde Kristensen og Anne-Sophie Husted Jensen

Visionsseminar
Bjarne og Anne-Sophie præsenterer studienævnet for programmet til visionsseminaret.
Indstilling:
Det indstilles, at studienævnet drøfter og godkender programmet.
Referat af punktet
Visionsseminaret afholdes på Hindsgavl den 27. og 28. maj.
Anne-Sophie og Bjarne har udarbejdet et udkast til program.
Studienævnet godkendte programmet.
Side 3

Studienævnet kan komme med input til underpunkter til ”visionspunktet”.

7. 09.45-09.55
Compassion som fag på bachelor medicin
Drøftelse og beslutning
Alle
Sagsfremstilling:
Der er etableret et Netværk for Compassion, som de gerne vil udbrede
kendskabet til blandt kommende læger. Der er derfor udarbejdet en kursusbeskrivelse i Compassion til bacheloruddannelsen i medicin. De kursusansvarlige foreslår, at de 4 timers undervisning placeres bedst i forløbet Mennesker først.
Indstilling:
Det indstilles, at studienævnet drøfter henvendelsen og beslutter, om
kurset skal implementeres på bacheloruddannelsen i medicin.
Bilag 3: Fagbeskrivelse ”Compassion”.
Referat af punktet
I et vist omfang dækkes emnet af ”mennesker først”. Det kan ikke være
et selvstændigt fag på uddannelsen. Hvis det skal være en del af uddannelsen, kan det implementeres i ”narrativ medicin”, ”sundhedspsykologi”
og ”professionsetik”
Det foreslås fra de studerende i studienævnet, at det bliver en del af
kandidatuddannelsen evt. i relation til kommunikation på 6-ugers rul.
Overordnet mener studienævnet, at der er andre emner, som kunne
være mere relevante for uddannelsen.
I forbindelse med revisionen af kandidatuddannelsen medtager Ulla, at
”empati” skal være en del af kommunikationsundervisningen fremadrettet.
Beslutning
Studienævnet afviser oplægget, da det ikke er relevant at implementere
på uddannelsen på nuværende tidspunkt.
Rikke sender studienævnets beslutning til de kursusansvarlige.
8. 9.55-10.00
5 min
Alle

Punkter til næste studienævnsmøde
Dispensationsansøgninger til reeksaminer i august 2021.
Undervisningsevalueringer og handleplaner.
Punkter kan sendes til Rikke med cc. til Bjarne.

9. 10.00-10.05
5 min
Drøftelse
Alle

Eventuelt
Det er besluttet på fakultetet, at lægeløftet aflægges digitalt. Flere har
ønsket, om lægeløftet kunne aflægges på anden vis med de nye restriktioner.
Studienævnet giver opbakning til, at formandskabet kontakter dekanen
for at høre, om der kan ændres i afviklingen af lægeløftet.

Side 4

