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Dagsordens punkter 

1. 11.30-11.33 
3 min 
Drøftelse 
Formanden 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendes. 

2. 11.33-11.35 
2 min 
Drøftelse 
Formanden 

Godkendelse af referat fra mødet den 23. august 2021. 
 
Det tilføjes i referatet under pkt. 7, at der er talt om muligheden for at til-
føje en censor til Mellem OSCE. Herefter godkendes referatet.  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for Medicin 

Dato og tidspunkt Torsdag den 16. september 2021 kl. 11.30 – 14.00, hvoraf lukket 
møde for merit- og dispensationssager kl. 12.30 – 14.00. 
 

Sted  WP 19, 3. sal – Mødelokale Hjernen  

Inviterede  Studienævnsmedlemmer: 
Formand Bjarne Rønde Kristensen, Hanne Lindegaard, Kirsten 
Madsen, Martin Wirenfeldt Nielsen, Tina Kold Jensen, Christian 
Antonsen, Næstformand Anne-Sophie Husted Jensen, Emma Oli-
via Kanchana Ertner Bengtsson, Sigrid Elvira Dam Østergaard, 
Søren Fjord-Larsen 
 
Fra Fakultetssekretariatet: 
Referent: Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen  
 
Under alle åbner punkter: 
Vicestudieleder Ulla Glenert Friis  
Fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen, Esbjerg-uddannel-
sen 
En repræsentant for faglige vejledere – Odense og Esbjerg 
 
Under merit- og dispensationsmøde: 
Sagsbehandler, dispensationssager: Knud Møller Hansen 
Sagsbehandler, meritsager: Lene Kroløkke Pedersen 
 

Afbud fra Tina Kold Jensen, Anitta Øhlenschlæger Johansen og de faglige 
vejledere Esbjerg.  
 

Mødeleder  Bjarne Rønde Kristensen 



 

 Side 2 

3. 11.35-11.40 
5 min 
Drøftelse og  
beslutning 
Studienævnet 

Ændring af modulbeskrivelse B2: Færdighedstræning – Ekstremite-
ter og columna 
 
Sagsfremstilling: 
I modulbeskrivelsen for færdighedstræning på B2 er det angivet, at prø-
veformen er ”deltagelse”, mens beskrivelsen af eksamen er ”portefølje-
evaluering”. Da der ikke er overensstemmelse mellem prøveform og be-
skrivelse, har modulansvarlig lavet en opdatering og justering af modul-
beskrivelsen. 
 
Ændringerne vil træde i kraft til F22.   
 
Indstilling:  
Det indstilles, at studienævnet drøfter ændringerne til modulbeskrivelsen 
og beslutter, hvorvidt ændringerne kan godkendes.     
 
Referat af punktet:  
Ændringerne godkendes uden bemærkninger.   
 

4. 11.40-11.50 
10 min 
Drøftelse og  
beslutning 
Studienævnet 

Sammenlægning af modulbeskrivelserne for B11 – B12 kommuni-
kation 
 
Sagsfremstilling: 
I øjeblikket er kommunikationsundervisningen på bacheloruddannelsen 
delt op i to modulbeskrivelser for at vise at, at der er kommunikation før 
og efter klinik. Denne opbygning medfører en del besværligheder:  
• To modulbeskrivelser giver to rum på Itslearning samt to UVA’er der 

skal lægges skema efter. Modulsekretær angiver, at det giver en del 
forvirring hos de studerende, da de ikke ser det som to adskilte mo-
duler.  

• På B11: Kommunikation er der angivet en eksamensbestemmelse på 
0 ECTS, da eksamen først ligger på B12: Kommunikation.  
 

Ændringen vil træde i kraft til F22.   
 
Indstilling:  
Det indstilles, at studienævnet drøfter sammenlægningen af de to mo-
dulbeskrivelser og beslutter, hvorvidt ændringen kan godkendes. 
 
Referat af punktet:  
Det indføjes i beskrivelsen, at det er en forudsætning, at de studerende 
er tilmeldt B12 klinik i samme semester.  
Sammenlægningen af modulerne godkendes.  
 

5. 11.50-12.10 
20 min 
Drøftelse og  
beslutning 
Studienævnet 

TBL og stamafdeling – ECTS-belagt prøve 
 
Sagsfremstilling:  
Studienævn for Medicin har tidligere besluttet, at TBL på kandidatuddan-
nelsen skal omlægges til en forudsætningsprøve, da det ikke er muligt at 
have et eksamenselement med 0 ECTS. Forudsætningsprøverne på 
TBL er endnu ikke blevet implementeret på uddannelsen.  
 



 

 Side 3 

Med oprettelse af kandidatuddannelsen i Esbjerg er det besluttet af stu-
dienævnet på møde den 28. april 2021, at de studerende i Esbjerg skal 
på stamafdeling i stedet for TBL. Det er ikke praktisk muligt at gennem-
føre opholdene på stamafdeling som en forudsætningsprøve, da regler 
for forudsætningsprøve på SDU foreskriver, at der skal være en reeksa-
men i forudsætningsprøven inden reeksamen i modulet. En manglende 
bestået forudsætning må ikke afskære de studerende fra omprøven, der-
for skal de også have mulighed for at deltage i forudsætningen igen in-
den omprøven i den ECTS-bærende prøve.  
 
Studerende der ikke består en forudsætningsprøve (TBL eller stamafde-
ling), vil blive afmeldt eksamen i modulet, da den først kan gennemføres, 
når forudsætningsprøven er bestået. Både for TBL og stamafdeling, vil 
det ikke være praktisk muligt at gennemføre en reeksamen i forudsæt-
ningsprøven inden reeksamen i den ECTS-bærende prøve på modulet i 
august. Derfor foreslår fakultetet, at TBL og stamafdeling fortsætter som 
en selvstændig prøve med ECTS. Der vil blive flyttet to ECTS fra eksa-
men i modulet til TBL/stamafdeling. 
 
Hvis TBL og stamafdeling laves til en ECTS-belagt prøve, kan de stude-
rende fortsat deltage i ordinær eksamen og evt. reeksamen i modulet, 
selv om TBL og stamafdeling ikke er bestået. De studerende kan der-
med planlægge at tage TBL eller stamafdeling på det efterfølgende se-
mester, eller når det passer i den pågældendes studieplan.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at studienævnet drøfter og godkender forslaget om ECTS-
belagt prøve for TBL og stamafdeling.  
 
Godkendes indstillingen kan den ECTS-belagte prøve på TBL træde i 
kraft til F22, mens ECTS-belagt prøve for stamafdelinger implementeres 
i studieordningen for KA medicin i Esbjerg fra E22. 
 
Bilag 1: Eksamen: Stamafd. vs. TBL 
 
Referat af punktet:  
Der ændres ikke i arbejdsmængden eller indholdet på de enkelte modu-
ler. TBL på hvert modul bestås ved, at den studerende er til stede ved 
tre ud af fire obligatoriske TBL’er. Der kan være moduler, hvor der er 
mere end fire TBL, men de vil ikke være obligatoriske.  
  
Studienævnet godkender ændringen.  
 

6. 12.10-12.35 
15 min 
Drøftelse og  
godkendelse 
Studienævnet  

Studiemiljøundersøgelse 2021 
 
Sagsfremstilling:  
Resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen på medicin foreligger til be-
handling i studienævnet. På baggrund af undersøgelsens resultater er 
der udarbejdet en handleplan. 
Handleplanen vil efterfølgende indgå i den fakultære handleplan på 
SUND. 
  
Indstilling: 



 

 Side 4 

Det indstilles, at studienævnet drøfter undersøgelsens resultater og 
handleplanen. Endvidere beslutter studienævnet, hvorvidt handleplanen 
er fyldestgørende og kan godkendes.  
 
Bilag 2: SMU21 Medicin BA 
Bilag 3: SMU21 Medicin KA 
Bilag 4: Baggrund SMU2021 
Bilag 5: Handleplan SMU2021 Medicin 
 
Referat af punktet: 
Det sidste år viser nedgang i trivslen på studiet. Tendensen var allerede 
startet inden Corona og nedlukning af SDU.  
Der er nogle årgange, som ikke har haft fysisk undervisning på SDU, og 
nogle årgange har fortsat online undervisning.  
 
Mange studerende kender ikke SDU, der kan derfor laves et tilbud om 
en fysisk rundvisning på SDU. Her kan de studerende også blive introdu-
ceret til tilbuddene på SDU (bibliotek, kantine, vejledning osv.).  
Ulla kan hjælpe med ansøgning om midler til forplejning via studiegen-
startspuljen. De faglige vejledere kan hjælpe med rundvisningen og in-
formation. Det kan ligges i tilknytning til den fysiske undervisning på 
SDU. Ulla og de faglige vejledere går videre med planlægningen.  
 
Der er vigtigt, at det bliver oplyst om trivselshjælpen på SDU. Mange stu-
derende ved ikke, hvor de kan få hjælp. 
Der kører en prøveperiode med mentor og mentee, som evt. kan udbre-
des til flere studerende – dette tilføjes i handleplanen.  
 
Der er fundet en model for studiegrupper via Unihelpr (1. semester) og 
workshop for studerende (B3, B5 og B7).  
Der kan evt. laves et arrangement, hvor studerende uden en studie-
gruppe, kan mødes. Dette kan også indføres som et fast element i for-
bindelse med opstart på et modul/semester.   
 
Der kan arbejdes på at søge midler fra fakultetet til flere sociale arrange-
menter. Medicinerrådet kan være initiativtager. 
 
På længere sigt kunne det være et ønske at få et studenterhus.  
 
Der har været stigning i krænkende adfærd – primært i klinik. Det tilføjes 
i handleplanen, at Hanne, Bjarne og Anne-Sophie medtager dette til alle-
rede planlagt møde med de kliniske lektorer.   
 
Det forventes, at andelen af studerende der overvejer et studieskift, vil 
falde, når de studerende kommer tilbage til fysisk undervisning på SDU.  
Det kunne være interessant at undersøge, hvorfor de studerende over-
vejer at skifte studie, da det ikke vides, hvad der ligger bag tallene. Dette 
punkt fjernes fra handleplanen, da frafaldet på kandidatuddannelsen er 
meget lavt.  
Det er blevet indført, at studerende der melder sig ud af sin uddannelse, 
kan angive, at de gerne må kontaktes af SDU for at forklare, hvorfor de 
har valgt at melde sig ud. Disse henvendelser behandles på fakultetet.  
 



 

 Side 5 

Ulla opdaterer handleplanen.  
Handleplanen tages op til endelig godkendelse på mødet i oktober. 

7. 12.35-12.30 
5 min 
Drøftelse 
Formanden 
 

Eventuelt 
Det kan overvejes, om ph.d.-studerende kan være observatører på stan-
dene ved eksamen på Mellem OSCE. De kan ikke være censorer, men 
de kan være med til at sikre, at både eksaminator og studerende føler 
sig trygge i eksamenssituationen. En observatør skal ikke bedømme el-
ler være deltagende part i eksaminationen. Mellem OSCE og evt. obser-
vatør sættes på dagsorden til møde i oktober eller november.  
 
Bjarne deltager i møde om den nye lægeuddannelse på OUH, det ligger 
i kommissoriet, at der skal være mere klinik på kandidatuddannelsen.  
 
SDU og OUH mødes fredag den 17. september for at drøfte overgang 
fra uddannelse til lægeliv.  
  

12.30-12.40 
Pause 

 

8. 12.40-14.00 
1 time og 20 min 
Lukket drøftelse 
 

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

 
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

