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Dagsordens punkter 

1. 11.30-11.33 
3 min 
Drøftelse 
Formanden 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.  

Referat  

Emne  Møde i Studienævnet for Medicin 

Dato og tidspunkt mandag den 21. juni 2021, kl. 11.30 – 15.00, hvoraf lukket møde 
for merit- og dispensationssager kl. 13.30 – 15.00. 
 

Sted  WP19, 3. sal – mødelokale ”Hjernen”  
Mulighed for deltagelse på Zoom: https://syd-
danskuni.zoom.us/j/324055375 
 

Inviterede  Studienævnsmedlemmer: 
Formand Bjarne Rønde Kristensen, Hanne Lindegaard, Kirsten 
Madsen, Martin Wirenfeldt Nielsen, Tina Kold Jensen, Andy Hus-
sain Isam Abdul-Nabi, Næstformand Anne-Sophie Husted Jensen, 
Emma Olivia Kanchana Ertner Bengtsson, Søren Fjord-Larsen, 
Wafie Hussein Chahrour 
Gæster: Christian Antonsen og Sigrid Elvira Dam Østergaard 
 
Fra Fakultetssekretariatet: 
Referent: AC-fuldmægtig Rikke Fisker Christensen 
 
Under alle åbner punkter: 
Vicestudieleder Ulla Glenert Friis  
Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannel-
sen 
En repræsentant for de faglige vejledere 
 
Under merit- og dispensationsmøde: 
Sagsbehandler, dispensationssager: Terese Kjær Rasmussen 
Sagsbehandler, meritsager: Lene Kroløkke Pedersen 
Studiekoordinator: Knud Møller Hansen 
 

Afbud fra Martin Wirenfeldt Nielsen 
Tina Kold Jensen, deltager kun til studienævnsmødet. 
 

Mødeleder  Bjarne Rønde Kristensen 

https://syddanskuni.zoom.us/j/324055375
https://syddanskuni.zoom.us/j/324055375


 

 Side 2 

2. 11.33-11.35 
2 min 
Drøftelse 
Formanden 

Godkendelse af referat af mødet den 11. maj 2021. 
 
Referat godkendt uden bemærkninger.  

3. 11.35-11.55 
20 min 
Drøftelse og beslutning 
Formanden og studie-
nævnet 

Opfølgning visionsseminaret 27. og 28. maj 
 
Formanden giver en kort status på drøftelserne og beslutningerne fra vi-
sionsseminaret.  
Endvidere drøfter studienævnet, hvorvidt der ønskes en ændret praksis i 
forbindelse med behandling af dispensationssager forud for studienæv-
nets møder (formandskabet afholder formøde med sagsbehandlere med 
henblik på at lave sagsindstillinger til studienævnet).  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet stadfæster de beslutninger, som blev truf-
fet på visionsseminaret.  
Det indstilles, at studienævnet beslutter, hvorvidt der fremadrettet skal 
være en ændret praksis i behandlingen af dispensationssager.  
 
Bilag: 
Bilag fra visionsseminaret findes på Sharepoint i mappen ”visionssemi-
nar 2021” under ”øvrigt materiale”.  
 
Referat af punktet:  
Punkterne fra seminaret skal godkendes af studienævnet, da visionsse-
minaret ikke var et formelt møde. Derfor skal studienævnet formelt god-
kende beslutningerne på dette møde.  
 
Det besluttes at afprøve ny praksis for behandling af dispensationssager 
fra august til december. Derefter evalueres den nye praksis. Formand-
skabet laver indstillinger til mødet. De endelige afgørelser træffes først 
på studienævnsmødet.  
 
Studienævnet stadfæster de øvrige beslutninger fra seminaret.  
Medlemmerne skal være opmærksom på opgaver – angivet med gult i 
dokumenterne fra seminaret.   
 

4. 11.55-12.10 
15 min 
Drøftelse og beslutning 
Ulla Glenert Friis 

Bedømmelse af stamafdelinger i Esbjerg  
 
Sagsfremstilling:  
På kandidatuddannelsen i Esbjerg er der truffet aftale med SVS Esbjerg 
og Region Syddanmark om, at de studerende løbende tilknyttes stamaf-
delinger i de første to studieår, sideløbende med undervisningen i K1-
K8, fraset klinikperioderne på K4 og K7. Det er tanken, at de studerende 
skal opholde sig på stamafdelingen i 8 timer pr. uge. 
Der er udarbejdet et forslag til eksamensbestemmelser for deltagelse i 
kliniknær undervisning i Esbjerg samt forslag portfolie.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet drøfter og godkender oplægget til eksa-
mensbestemmelser for deltagelse i kliniknær undervisning i Esbjerg og 
forslaget til portfolie.  
 

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/SitePages/Dagsorden.aspx?e=1%3A0848770d2b3048af830e5ed391f649a3


 

 Side 3 

Bilag: 
Bilag 1 og 2 – findes i mappen ”mødebilag juni 2021”. 
 
Referat af punktet:  
De studerende i Esbjerg skal være på afdelingerne 8 timer om ugen. 
Dette erstatter TBL og forberedelse til TBL, som er en del af uddannel-
sen i Odense. Det er vigtigt, at der er timelighed mellem de to uddannel-
ser.  
 
De studerende på stamafdelingerne kan komme til at følges med alle ty-
per af læger. På alle stamafdelinger ansættes en klinisk lektor, som har 
ansvar for forløbet på afdelingen.  
 
Studienævnet godkender forslag til eksamensbestemmelser for delta-
gelse i kliniknær undervisning i Esbjerg samt forslag portfolie 
 

5. 12.10-12.15 
5 min 
Beslutning 
Studienævnet 

Udpegning af to studerende til styregruppen for MMI medicin  
 
Sagsfremstilling:  
Styregruppen for MMI for Medicin mangler to studenterrepræsentanter, 
da de forrige er blevet færdig med uddannelsen.  
Opgaven indbefatter at deltage på 3-4 møder årligt med styregruppen, 
og være med til at udvikle næste års stande til MMI, i samarbejde med 
de andre medlemmer. Næste møde er den 15. september 2021, kl. 
14:00 – 15:30.  
 
Potentielle interesserede kan kontakte Emilie Louise Holk på Fakultets-
sekretariatet for at få en uddybning af opgaverne.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet udpeger to studerende, der kan deltage i 
arbejdet i styregruppen.  
 
Referat af punktet:  
Søren Fjord-Larsen og Anne-Sophie Husted Jensen vælges til styre-
gruppen.  
 
Det kan overvejes, om andelen af kvote 2-ansøgere på uddannelsen 
skal øges. Dette sættes på til drøftelse på studienævnsmødet i august.  
Der ønskes tal for frafald på uddannelsen (forskel mellem kvote 1 og 
kvote 2), hvorfor har SDU MMI?  
Ulla udarbejder oplæg til mødet.  
 

6. 12.15-12.30 
15 min 
Orientering og drøf-
telse 
Studienævnet 

Implementering af anbefalinger om medbestemmelse og medind-
dragelse  
 
Sagsfremstilling:  
I 2020 arbejdede Udvalget for medbestemmelse og medinddragelse på 
et sæt anbefalinger om, hvordan medbestemmelse og medinddragelse 
af studerende og ansatte kan styrkes på SDU. Udvalget var nedsat af 
rektor med tidl. prorektor Bjarne Graabech Sørensen som formand. Ud-
valgets afrapportering er vedlagt (bilag 3).  
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I slutningen af 2020 var anbefalingerne i afrapporteringen i høring blandt 
SDU’s råd, nævn og udvalg på fakulteter og i Fællesadministrationen (bi-
lag 4 og 5).  
 
På baggrund af høringssvarene traf direktionen den 18. marts 2021 be-
slutninger om, hvordan de enkelte anbefalinger skal implementeres (bi-
lag 6 og 7).  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet tager implementeringsplanen til efterret-
ning og drøfter, hvorvidt anbefalingerne medfører ændringer i studie-
nævnets arbejde.  
 
Bilag:  
3, 4, 5, 6 og 7 – findes i mappen ”mødebilag juni 2021”. 
 
Referat af punktet:  
Studienævnet tager implementeringsplanen til efterretning.  
 

12.30-12.40 
Pause 
 

 

7. 12.40-13.10  
30 min 
Drøftelse 
Studenter- 
repræsentanter 
 

Undervisningsevaluering og evaluering af hele KA-uddannelsen 
 
Studenterrepræsentanterne fremlægger evalueringer til nærmere drøf-
telse. 
Udkast til svar til tovholdere vil fremgå af mødereferatet, hvortil kommen-
tarer eller rettelser kan sendes.  
 
Vejledning til det nye EVAL-system findes på Sharpoint i mappen ”un-
dervisningsevalueringer og handlingsplaner”. 
 
Følgende evalueringer er til behandling på mødet:  
 
• Evaluering af hele kandidatuddannelsen E20 (evaluering og handle-

plan findes på Sharepoint) 
• Bacheloruddannelsen F21 1. kvartal 

• B1: Celler og væv, Akutberedskab og SSO (evaluering og handle-
plan findes på Sharepoint) 

• B5: Kredsløb og respiration (evaluering og handleplan findes på 
Sharepoint) 

• B7: Reproduktion og farmakodynamik samt Patientperspektivet 
(evaluering og handleplaner findes på Sharepoint) 

• B3: Molekylær medicin (evaluering og handleplan findes i EVAL) – 
mangler handleplan 

• B3: Narrativ medicin (evaluering og handleplan findes i EVAL) – 
mangler handleplan 

• Kandidatuddannelsen F21 1. kvartal 
• K9: Hud, Øjne, Anvendt farmakologi og ældre (evaluering og hand-

leplan findes i EVAL) – mangler handleplan 
 
 

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/Undervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner?viewid=21b2347d%2D47f0%2D4ac3%2Da104%2D59437c8e9416&id=%2Fsites%2FSund%5Fmedsn%2FUndervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner%2FEfter%C3%A5r%202020%2FHele%20uddannelser%20E20
https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/Undervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner?viewid=21b2347d%2D47f0%2D4ac3%2Da104%2D59437c8e9416&id=%2Fsites%2FSund%5Fmedsn%2FUndervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner%2FFor%C3%A5r%202021%2FBachelor%20F21
https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/Undervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner?viewid=21b2347d%2D47f0%2D4ac3%2Da104%2D59437c8e9416&id=%2Fsites%2FSund%5Fmedsn%2FUndervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner%2FFor%C3%A5r%202021%2FBachelor%20F21
https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/Undervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner?viewid=21b2347d%2D47f0%2D4ac3%2Da104%2D59437c8e9416&id=%2Fsites%2FSund%5Fmedsn%2FUndervisningsevalueringer%20og%20handlingsplaner%2FFor%C3%A5r%202021%2FBachelor%20F21
https://eval.sdu.dk/questionnaire/52535/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/53038/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/53303/report


 

 Side 5 

Referat af punktet:  
B1: Svarprocenten er steget ved at modulansvarlig har gjort opmærk-
som på evalueringen på Itslearning. Handleplanen omhandler de pro-
blemstillinger, som er påtalt i evalueringen.  
 
Studienævnet godkender handleplanen.  
 
B5: Holdtimerne har fået dårlige evalueringer – herunder problemer med 
formidling og sproglige barrierer.  
Fejl i Zoomlinks og udfordringer ved overgang til Itslearning. De stude-
rende angiver at have manglende motivation.  
Handleplanen tager hånd om de ting, som er mulige at ændre fremadret-
tet. Tekniske udfordringer forventes minimeret fremadrettet, da største-
delen af undervisningen vil være fysisk til efteråret.  
 
Studienævnet godkender handleplanen.  
 
B7: Kritik af de store hold. Underviserne får stor ros for variation i under-
visningen.  
De studerende vil gerne have optaget undervisning fremadrettet.  
Studenterrepræsentanter overtager holdundervisningen fremadrettet.  
”Patientperspektivet” og ny underviser på modulet får god evaluering.  
 
Studienævnet godkender handleplanen.  
 
Hele uddannelsen (kandidat):  
De studerende mangler mulighed for at fordybe sig. Studiets opbygning 
og eksamens- kræver udenadslære i stedet for rationale og selvstændig 
tænkning.  
De studerende angiver (42 %), at det er svært at booke lokaler. 
27 % af de studerende føler ikke, at der har været fællesskab under stu-
diet. Studienævnet bemærker, at det er vigtigt, at de studerende får mu-
lighed for at være en del af et fællesskab.  
29 % af de studerende mener ikke, at baggrunden for eksamensbedøm-
melsen har været klar.  
De studerende oplever manglende feedback. Studienævnet bemærker,a 
at det er vigtigt, at de studerende bliver gjort opmærksomme på, hvad 
der er feedback.  
34 % mener, at de ikke har modtaget støtte og vejledning.  
De studerende kunne godt tænke sig, at ultralyd fordeles på hele kandi-
datuddannelsen.  
Der opleves mange fejl i eksamenssæt. Når der ligges en rettevejledning 
ud, skal der gøres opmærksom på fejl, eller fejl skal slettes.  
De studerende ønsker mere klinik og flere gennemgangsforelæsninger.  
 
Studienævnet godkender handleplanen.  
 

8. 13.10-13.15 
5 min 
Fast orientering 
Formanden 
 

Nyt fra studieleder 
Arbejdet med den nye lægelige videreuddannelse er ikke kommet videre 
siden sidst.   
Dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen har et meget lavt antal 
speciallægeuddannelser. Dette vil betyde, at en stor del ikke kan blive 
speciallæge i fremtiden.  



 

 Side 6 

 
Der afholdes møde i implementeringsgruppen for KA inden sommerfe-
rien. Der skal findes en ny suppleant for Wafie. Fremadrettet vil Emma, 
Anne-Sophie og Sigrid være med i implementeringsgruppen.  
 

9. 13.15-13.20 
5 min 
Drøftelse 
Formanden 
 

Eventuelt 
 
Bjarne takker Wafie og Andy for deres deltagelse i studienævnet.  

13.20-13.30 
10 min 
 

Pause 

10. 13.30-15.00 
1 time og 30 min 
Lukket drøftelse 
Formand og sagsbe-
handlere 

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

 
Med venlig hilsen 
Rikke Fisker Christensen 
SUND-Uddannelse, Sundhedsvidenskab 
 

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_medsn/Meritans%C3%B8gninger%20Medicin?viewpath=%2Fsites%2FSund_medsn%2FMeritans%C3%B8gninger%20Medicin
https://sso.sdu.dk/login?service=https%3A%2F%2Fsaga.sdu.dk%2F

