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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendt.  
 
 
Referatet blev godkendt den 21. april 2021. 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Der er afholdt statusmøde på uddannelsen den 10. maj, hvor ud-
dannelsen fik stor ros fra dekanen fra SUND for den faglige pro-
gression, herunder studienævnets arbejde med uddannelsen.  

b) Orientering fra studienævnsformand 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  12. maj 2021. Kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Zoom 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Iben Højgaard Jensen 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Stephanie Yen Tran  
Studerende Caroline Høgh Bak  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
  

Afbud fra  Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

Judith, Tore og Rikke deltager i møde omkring nye fagområder 
for censorer, da der skal beskikkes nye censorer til farmaci for 
perioden 2021-2025. 

c) Orientering fra studiekoordinator 
På baggrund af bemærkninger fra SDU’s råd og nævn, er der ud-
sendt en opfølgning på høring af anbefalinger om medbestem-
melse og medinddragelse – dokumenterne uploades på Share-
point.  

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Handleplan fra aftagerpanelmøde 2021 
Sagsfremstilling 
Uddannelsen har afholdt aftagerpanelmøde i marts 2021. På 
baggrund af mødets drøftelser har studieledelsen udarbejdet en 
handleplan. 
 
Bilag 1 og 2. 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter aftagerpanelets kommentarer og den udar-
bejdede handleplan.   
 
Referat af punktet 
Det er ikke længe siden, at der sidst blev afholdt aftagerpanel-
møde (september 2020). Derfor var der ikke mange nye punkter 
på mødet, da fokus var opsamling og status fra sidste møde.  
 
Det nuværende GMP-kursus passer ikke så godt i skemaet med 
de øvrige fag på farmaci. Derudover er kurset med deltagerbe-
grænsning. 
 
Det er vigtigt, at kurset i behandlerfarmaci ikke bliver lavet i kon-
kurrence i Pharmakon, hvis det skal udbydes til færdiguddannede 
farmaceuter.  
 
Studienævnet godkender handleplanen. 
 
Handling 
Studieledelsen arbejder videre med punkterne i handleplanen.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Intet til punktet 
 
 
 



 

 Side 3 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Godkendelse af nye valgfag 
Sagsfremstilling 
Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning 
Farmakometri har tidligere været et udbudt valgfag til studerende 
på klinisk profil på kandidatuddannelsen. Valgfaget blev udbudt 
sidste gang i E20. Derfor er der udarbejdet et nyt valgfag på 5 
ECTS til studerende på klinisk profil – Evidensbaseret medicin og 
systematisk litteratursøgning. Målbeskrivelserne for faget er 
endnu ikke på plads, men vil komme til godkendelse hos studie-
nævnet inden opstart på kurset.  
 
Valgfaget har undervisning torsdag og fredag i 2. kvartal om ef-
teråret.  
 
Se kursusbeskrivelsen her: https://odin.sdu.dk/fag-
besk/?id=84768&a=view 
 
Chemical Biology (KE547) 
Det Naturvidenskabelige fakultet udbyder sommerkurset Chemi-
cal biology (5 ECTS) to uger i august. Studieledelsen på farmaci 
har vurderet, at sommerkurset kan indgå som valgfag måde kan 
bachelor- og kandidatuddannelsen (studerende kan dog kun del-
tage en gang).  
 
Fagmiljøet og studieleder på NAT har godkendt, at farmaci stude-
rende kan deltage på kurset.  
 
Se kursusbeskrivelsen i bilag 3.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter fagbeskrivelserne og beslutter, om de kan 
godkendes til implementering på uddannelsen fra E21.   
 
Referat af punktet 
Evidensbaseret medicin og systematisk litteratursøgning 
Valgfaget er kun for studerende på klinisk profil. Studienævnet af-
venter målbeskrivelserne i faget. Disse skal godkendes på studie-
nævnsmødet i september. 
Valgfaget godkendes i sin nuværende form. 
 
Chemical Biology 
Det er et sommerkursus i august, som kan være relevant for 
både bachelor- og kandidatstuderende (begge profiler).   
Studienævnet godkender valgfaget.  
 

https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=84768&a=view
https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=84768&a=view


 

 Side 4 

Der arbejdes på, at der fra næste år kan udbydes valgfag i Narra-
tiv medicin på kandidatuddannelsen (klinisk profil). Valgfaget skal 
udbydes i samarbejde med de fem sundhedsfaglige kandidatud-
dannelser.  
 
Handling 
Rikke giver kursusansvarlig og NAT-FAK besked om studienæv-
nets beslutning.  
 

b) Opdatering målbeskrivelse Lægemiddeludvikling og Regula-
torisk farmaci 
Sagsfremstilling 
Modulansvarlig ønsker at tilføje nedenstående kompetencemål i 
kursusbeskrivelsen for Lægemiddeludvikling og regulatorisk far-
maci, da det ønskes at gøre det tydeligt, at de studerende opnår 
kompetencer indenfor mundtlig formidling. 
 
- Have erfaring med at præsentere komplekse biomedicinske 

cases for peers 
- Have præsentationstekniske kompetencer til at forbedre 

mundtlige præsentationer af komplekse biomedicinske cases 
 
Kompetencemålene vil blive gældende i kursusbeskrivelsen fra 
F22. 
 
Indstilling 
Studienævnet beslutter, om kompetencemålene kan godkendes. 
 
Referat af punktet 
Kurset har allerede en del præsentationsteknisk træning, nu bli-
ver det også tydeliggjort i målbeskrivelserne. 
 
Studienævnet godkender ændringerne.  
 
Handling 
Rikke opdaterer kursusbeskrivelsen til kursusudbuddet i F22. 
  

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr 5) 

a) Intet til punktet 
 

8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
 

Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 



 

 Side 5 

Beslutning 
Tilsagn: 
• Afmelding af kursus (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (7) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Tilmelding til reeksamen (2) 
• Maksimal indskrivningstid (1) 
 
Afslag: 
• Afmelding af kursus (2) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (1) 

 
9. Eventuelt 

 
Det besluttes, at næste møde afholdes fysisk. Medlemmerne giver be-
sked til Rikke, om det passer bedst med afholdelse på Campus eller i 
WP.  
 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


