
 

 

 

02 april 20202. april 
2020 

 
rfchristensen@health.sdu.dk 
T +4565503043 
 
 

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

Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultetssekretariat 

 

 
Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
  

 

2. Orienteringspunkt  

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

Intet til punktet  
  
 

    

4. Eksamensplanlæg-
ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

a) Information fra prorektor vedr. eksamensplanlægning 
Sagsfremstilling 

Referat 

Emne  Ekstraordinært møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  2. april 2020. Kl. 15.00 – 16.00 

Sted  Zoom-møde 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Lene Schrøder Motzkus 
Studerende Sebastian Jakobsen 
Studerende Stephanie Yen Tran  
Studerende Hanin R Harbi  
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  Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studieleder Anton Pottegård 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

Prorektor på SDU har udsendt en skrivelse til studienævnene 
vedr. omlægning af eksaminer helt frem til juni 2020. 
 
Bilag 1.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter skrivelsen og betydningen for farmaci.  
 
Referat af punktet  
Der er kommet en skrivelse fra prorektor, hvor det angives, at der 
skal planlægges med mulighed for digitale eksaminer til og med 
juni. Formålet er, at de studerende i god tid er oplyst om, hvilken 
eksamensform de skal til eksamen i.  
 

b) Eksamensplan for NAT F20 
Sagsfremstilling 
Der er nu udarbejdet et plan for eksaminer og reeksaminer på 
NAT i foråret 2020. Planen indeholder også udskudte reeksaminer 
fra marts 2020. 
 
Bilag 2.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter planen og beslutter, om den kan godkendes. 
 
Referat af punktet  
Der spørges, om BB524 rykkes til mandag den 22. juni, hvis det er 
muligt.  
Studienævnet har drøftet eksamensdatoerne og disse godkendes 
med ovenstående bemærkning.  
 
Handling 
RFC sender tilbagemeldingerne til NAT-FAK.  
 

c) Ændring af eksamen i KFTC 
Sagsfremstilling 
Den nuværende eksamensform er mundtlig eksamen med 30 min. 
forberedelse (22. - 25. juni 2020). De studerende sidder i karan-
tæne enten før eller efter eksamen således at den samme eksa-
mensopgave kan stilles til flere. 
 
(Hvis SDU ikke åbner op, omlægges forelæsninger til online lekti-
oner. Såfremt case-undervisning i grupper er en del af undervis-
ningen, kan det også foregå digitalt, i det online undervisningspro-
grammer tillader opdeling af undervisningsfladen til grupperum. 
Studenterpræsentation kan ligeledes afholdes ved at underviser i 



 

 Side 3 

den digitale undervisning session giver tilladelse i programmet til 
at studenter kan fremlægge deres præsentation.) 
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet, at eksamen ændres til 1 time skrift-
lig digital eksamen med 60 MCQ opgaver, som skal besvares i gi-
ven rækkefølgen uden mulighed for at rette indtastet svar under-
vejs. I så fald kan eksamen afholdes den 22. juni 2020. Selvom en 
mundtlig eksamen kunne forgå online via Zoom eller lignende kli-
ent vil forberedelsen og mængden af studerende være en udfor-
dring. Forberedelsen vil i så fald skulle overvåges virtuelt, dvs. 
monitorering af hvilke hjemmesider den studerende logger på og 
ideel med kameraovervågning af om studerende får hjælp fra an-
dre. Samtidig skal der udarbejdes individuel opgave til alle stude-
rende, hvilket ikke vil være realistisk. 
 
Referat af punktet  
Det er muligt at forberede de studerende på den nye eksamens-
form i løbet af undervisningen.  
   
Der indstilles fra studienævnet, at der senest i midten af maj træf-
fes endelig beslutning om, hvilken eksamensform der gennemfø-
res (den oprindelige eller den nye godkendte). 
 
Studienævnet godkender den nye eksamensform.  
 
Handling 
RFC sender beslutningen videre til godkendelse hos dekanen på 
SUND.   
 

d) Ændring af eksamen i Sundhedsøkonomisk evaluering 
Sagsfremstilling 
Den nuværende eksamen er en skriftlig eksamen med hjælpemid-
ler den 15. juni 2020.  
 
(Hvis SDU ikke åbner op, vil undervisningen blive gennemført som 
digital live(synkron)-undervisning ved hjælp af Zoom. I løbet af 
lektionerne vil der også være mulighed for virtuelt gruppearbejde i 
Zoom (’break-out rooms’).) 
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet, at eksamen bliver omlagt til en indi-
viduel skriftlig hjemmeopgave med intern censur. Nedenstående 
er nærmere information om eksamen.  
• Eksamensdato endnu ikke fastlagt i juni 2020.  
• Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave.  



 

 Side 4 

• Censur: Intern censur.  
• Karakter: 7 trin-skalaen.  
• Varighed: 3 dage.  
• Omfang: Omfang på opgaven er maksimalt 21600 anslag (med 

mellemrum) eksklusiv forside, litteraturliste og evt. indholdsfor-
tegnelse. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt.  

• Eksamensopgaven udleveres og afleveres via e-learn (SDU as-
signment) 

 
Referat af punktet  
Der er god sammenhæng mellem den normale eksamensform og 
den nye.  
Hvis det ikke er muligt at afvikle eksamen over tre dage, kan det 
overvejes, om det kan gøres kortere.  
 
Studienævnet godkender den nye eksamensform.  
 
Handling 
RFC sender beslutningen videre til godkendelse hos dekanen på 
SUND.  
 

e) Ændring af reeksamen i Evidensbaseret lægemiddelanven-
delse og biostatistik 

Sagsfremstilling 
Den nuværende eksamen er en skriftlig eksamen med hjælpemid-
ler (undtagen adgang til internet) den 11. juni 2020.  
 
Undervisningen er gennemført i E19. 
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet, hvis SDU fortsat er lukket i juni æn-
dres eksamen til en mundtlig eksamen via Zoom.   
 
Referat af punktet  
Studienævnet spørger til, hvordan eksamen skal afholdes. Sen-
des der materiale ud inden eksamen? Varighed på eksamen? 
Der ønskes flere detaljer om den nye eksamensform.  
 
Studienævnet godkender den nye eksamensform.  
 
Handling 
RFC sender beslutningen videre til godkendelse hos dekanen på 
SUND. 
 

f) Ændring af reeksamen i Farmakomtri 
Sagsfremstilling 



 

 Side 5 

Den nuværende eksamen er en skriftlig eksamen uden hjælpe-
midler den 9. juni 2020. Prøven er vanligt 3 timer med computer 
med regneark og en formelsamling som eneste hjælpemidler. Prø-
ven består vanligt af et mix af essay-opgaver, beregningsopgaver 
og MCQ. 
 
Undervisningen er gennemført i E19. 
 
Indstilling 
Det indstilles til studienævnet fra fakultetet, at eksamen ændres til 
30 minutter MCQ (25 spørgsmål). Spørgsmålene præsenteres for 
den enkelte studerende i tilfældig rækkefølge. Det vil ikke være til-
ladt med hjælpemidler. Randomisering af spørgsmål og betydeligt 
tidspres skal minimere muligheder for at de studerende snyder 
ved at kommunikere med andre undervejs og/eller bruger tid på at 
finde svar ved opslag. MCQ vil ikke kunne teste de studerendes 
færdigheder ift. grafisk fremstilling af PK kurver – men det er min 
erfaring fra tidligere eksamener at de studerende alle mestrer 
dette tilfredsstillende. Eksamen er med intern censur.  
 
Referat af punktet  
Studienævnet finder det problematisk, at dele af kurset (grafisk 
fremstilling) ikke medtages til eksamen.  
Det kan forslås, om eksamen deles i to - MCQ (30 min.) + en be-
regningsdel med regneark og en formelsamling (30 – 60 min.).  
Studienævnet ønsker en ændring fra underviseren.  
 
Handling 
RFC sender studienævnets bemærkninger retur til underviser.   

 
5. Studieordninger, 

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

Intet til punktet.  
  

 

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

Intet til punktet.  

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

Intet til punktet.   



 

 Side 6 

8. Eventuelt Eksamensformen ved reeksamen i Lægemiddeludvikling og regulato-
risk farmaci bibeholdes (mundtlig eksamen) og gennemføres via 
Zoom, hvis SDU fortsat er lukket. 

 
 
 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


