SUND-Uddannelse,
Fakultetssekretariatet,
Sundhedsvidenskab

Referat

30. marts 2021

Emne

Møde i Studienævnet for Medicin

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 10.30 – 14.00, hvoraf lukket møde for merit og dispensationssager kl. 12.30 – 14.00.

Sted

Digitalt møde – Zoom

Inviterede

Studienævnsmedlemmer:
Formand Bjarne Rønde Kristensen, Hanne Lindegaard, Kirsten Madsen, Martin Wirenfeldt 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

Journalnr 21/5170
knha@health.sdu.dk
T +4565507681

Fra Fakultetssekretariatet:
Studiekoordinator og -nævnssekretær Knud Møller Hansen
Alle åbner 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

Tina Kold Jensen
Hanne Lindegaard til merit- og dispensationsmøde. Deltog pkt.1-12
Anitta Øhlenschlæger Johansen

Mødeleder

Bjarne Rønde Kristensen

Dagsordenens punkter
1. Drøftelse
Formanden

Godkendelse af dagsorden
Beslutning: dagsordenen blev godkendt

2. Drøftelse
Formanden

Godkendelse af referat af mødet d. 22. februar 2021
Beslutning: referatet blev godkendt

3. Drøftelse
Ulla Glenert Friis

Ændring af adgangskravet til faget Patientkontakt Mennesker Først
Fase 1 B5-B6
Sagens frem- og indstilling: se bilaget. Dog kan ændringen først træde i
kraft E21.

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

Beslutning:
Adgangskravet ændres, så det fremover ikke vil være et krav, at Sundhedspsykologi er bestået. I stedet ændres kravet, så man alene skal
have været tilmeldt undervisningen i Sundhedspsykologi.
Bilag 3.1: Indstilling om ændring af adgangskrav
4. Drøftelse
Ulla Glenert Friis

Implementering af verdensmålene i uddannelsen
Sagens frem- og indstilling: se bilaget
Beslutning:
Nævnet bifaldt indstillingen.
Bilag 4.1: Implementering af verdensmålene i uddannelsen

5. Drøftelse
Mulighed for etablering af ekstraordinær færdighedstræning K8
Andy Hussain Isam Ab- Sagsfremstilling:
dul-Nabi
De to sidste årgange har ikke fået færdighedstræning på K8.
Indstilling: Andy opfordrer til, at nævnet drøfter en etablering af ekstraordinær, frivillig færdighedstræning.
Beslutning
Studiekoordinator og studieleder afsøger muligheden
6. Drøftelse
Studiekoordinator

Fravigelse af læringsmål på K10 i F21
Sagsfremstilling: Se bilaget.
Til orientering bortfaldt læringsmålet om ultralyd fra fagbeskrivelsen også
i F20, da oplæringen af instruktorer ikke kunne gennemføres grundet
Covid-19.
Dette noteredes på fagbeskrivelsen som en note.
Indstilling: det indstilles, at færdighedslaboratoriet og Ole Graumanns
beslutning tages til efterretning.
Beslutning:
Ultralyd udgår som læringsmål i F21, da det er ikke muligt at planlægge
færdighedstræningen, så krav til forsamlingsloft og afstandskrav m.m.
efterleves. Kapaciteten af undervisere, udstyr, lokaler m.m. rækker ikke
til yderligere opdeling af de bestående hold – heller ikke selvom der
skulle komme en mindre lempelse af de
nuværende krav til forsamlingsloft. Formandskabet vil undersøge muligheden for at tilbyde sommerskole i ultralyd.
[Møde afholdt med formandskabet, Ole Graumann, Kirsten Garbo fra
færdighedslaboratoriet og studiekoordinator d. 30. marts. Konklusionen
blev, at erstatning-træning i en eller anden form ikke var mulig: Selv med
holdstørrelser som i E20 ville der være tale om 50 lokaler over en periode, hvortil der ville skulle stilles instruktorer med oplæring og undervisere fra afdelingen. Selv med i tilfældet af ½ fremmøde, ville afdelingen
desværre ikke kunne stille med det pågældende mandskab i sommerperioden, der i forvejen er bemandingsudfordret. Ultralydsfærdighedstræning kan ikke udbydes uden support fra færdighedslaboratoriet. Grundet
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stor overarbejdsmængde kan færdighedslaboratoriet ikke tilbyde denne
support i sommerperioden. Graumann så ønsket om udskudt færdighedstræning som en stor cadeau, og beklagede, at der ikke var mulighed for at udfylde de studerendes forventning under de givne omstændigheder.]
Bilag 6.1: Færdighedstræning Basal Ultralydsundersøgelse på K10 aflyses
7. Drøftelse
Formanden og
næstformanden

Eksamen og undervisning 2. kvartal/modul
Sagsfremstilling: Det er sandsynligt, at der fortsat vil være skærpede restriktioner for fremmøde på SDU til og med juni. På baggrund af studienævnets beslutninger om stedprøveansøgninger for april-eksaminer afholdt Bjarne sammen med Anne- Sophie, Ulla og Knud en række møder
med modultovholdere. Dette gentages efter påske for de lige modulers
vedkommende.
Til orientering ansøger Færdighedslaboratoriet løbende og af egen drift
om afholdelse af undervisning og eksamen i de færdighedstræningsforløb, som de ikke kan omlægge digitalt. Der er indtil nu givet dekan-tilsagn om alle ansøgninger vedrørende færdighedstræning, idet forsamlingsloftet i visse tilfælde er godkendt øget til 12 personer og 2-metersgrænsen i begrænsede tilfælde ved personundersøgelser er dispenseret.
Studenterrepræsentanterne har fremsendt en indstilling om prioritering
af stedprøver i juni. Se bilaget.
Derudover ønsker studenterrepræsentanterne at makro-anatomi-holdundervisning afholdt med fysisk fremmøde på B2 og B6, samt færdighedstræning på B2.
Til orientering er der fra OSCE-gruppens administrative side fremsendt
en foreløbig oversigt over mulige scenarier for K10-eksamen til videre
drøftelse. Se bilaget.
Indstilling: det indstilles, at nævnet drøfter fysisk fremmøde til eksamen
og undervisning i 2. modulperiode, og giver formandskabet mandat til dialogen med tovholdere. På baggrund af dialogen indsendes ansøgninger til dekangodkendelse.
Beslutning:
Nævnet imødekom indstillingen og bifaldt prioriteringen i oplægget fra
studenterrepræsentanterne.
Med hensyn til K10 drøftedes især risikoen ved brug af skuespillere.
Dette vil blive vendt med Niels Illum og den administrative OSCEgruppe. Nævnet var også enige om, at der fortsat måtte være risiko for,
at SDU’s direktion måtte have store forbehold for en fysisk stedprøve
med stande/mundtlige OSCE for så mange studerende, når den samtidig indebær en risiko for aflysning/udsættelse af medicinstudiets endelige eksamen for hold af studerende ved sygdomsudbrud på et af de tilstedeværende hold.
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Bilag 7.1: LigeModulerStudOversigt
Bilag 7.2: Input til OSCE-drøftelse
8. Drøftelse
Formanden

Høring fra HSU (Hovedsamarbejdsudvalget) og DSIC (De studerende i centrum) blandt studerende og medarbejdere om forsknings- og ytringsfrihed
Sagsfremstilling: Nævnet drøftede input på seneste møde og Bjarne har
lavet udkast til høringssvar.
Indstilling: nævnet drøfter evt. tilføjelser og godkender høringssvar.
Beslutning: Punktet udskydes til skriftlig efterbehandling
Bilag 8.1: Udkast til høringssvar (eftersendes)
Bilag 8.2: Høring fra HSU og DISC blandt studerende og medarbejdere
om forsknings- og ytringsfrihed

9. Drøftelse
Studenterrepræsentanter

Undervisningsevaluering
Studenterrepræsentanterne fremlægger evalueringer til nærmere drøftelse.
Udkast til svar til tovholdere vil fremgå af mødereferatet, hvortil kommentarer eller rettelser kan sendes.
Beslutning
B4-handleplaner godkendes for alle modulets fag.
B7 handleplan godkendes for begge modulets fag.
B11-bachelorprojekt godkendes, men opgaven vurderes generelt til at
nem og der ønskes set nærmere på dette med inddragelse af også Klinisk Biomekanik-uddannelsen, som også benytter dette fag.

10. Fast orientering
Tina Kold Jensen

Nyt fra Esbjerg
Mange ansøgere til uddannelsen på Esbjerg til studiestart (på kandidatuddannelsen) 2024.

11. Fast orientering
Formanden

Nyt fra studieleder
Bjarne havde holdt studieledermøde med tovholderne og alle gav udtryk
for udfordringer under de nuværende forhold, men også forholdene
måtte tolereres.
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for lægeuddannelsen, som har haft
på dagsordenen at lægge en del af KBU’en på selve uddannelsen, har
måttet udskyde arbejdet.

12. Drøftelse
Formanden

Eventuelt
Suppleanternes deltagelse på møder inden de overtager posterne, når
Wafie og Andy afslutter til sommer, drøftedes. Studiekoordinator afklarer
regler til næste møde.

13. Lukket drøftelse
Formand og sagsbehandlere

Lukket merit- og dispensationsmøde
Se meritsager i Sharepoint.
Se dispensationssager i Saga

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