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Punkter til drøftelser: 
 
Velkommen til vores nye medlemmer! 
 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra de sidste 
møder  

 

Ingen kommentarer – dagsorden godkendes.  
 
 
Ingen kommentarer – referatet godkendes.  

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
Ingen kommentarer.  

b) Orientering fra studienævnsformand 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  9. september 2020. 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 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 

• Tallene på fakultetet er opgjort, og det viser, at studerende på 
BA-farmaci har klaret sig rigtig godt til eksamen i forbindelse 
med Corona-nedlukningen.  

• Status på SMU handleplan NAT FAK: JK har indsat opdatering 
for farmaci vedr. stress og krænkende adfærd. Studienævnet 
lægger vægt på, at den krænkende adfærd ikke er acceptabel 
og skal sænkes. 

c) Orientering fra studiekoordinator 
Der er lavet klare retningslinjer for, hvornår studerende må møde 
op på SDU i forhold til Corona. Det kan medføre, at studerende 
må søge studienævnet om dispensation, hvis de forhindres i at 
møde op til undervisning.  

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger. 
JK opfordrer studerende på BA til at kontakte hende, hvis der 
fortsat opleves særlige udfordringer med skemaer.  
 

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

a) Evalueringer kandidat F20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i F20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci 
• KFTB 
• KFTC 
• Sundhedsøkonomisk evaluering 
• Studieophold – behandles på studienævnsmødet i oktober 
• FA805 – behandles på studienævnsmødet i oktober 
• Hele kandidatuddannelsen 

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”forår 2020” → ”kandidat” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes.  
 
Referat af punktet 
Der er generelt store forbedringer og flotte evalueringer på kandi-
datuddannelsen. 
 
Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci: Kurset kører 
rigtig godt og de studerende er glade for undervisningsformen og 
indholdet. Handleplanen godkendes.   
 
KFTB: Evalueringen er god, men studienævnet finder det vigtigt, 
at der er de rette materialer til kurset – er medtaget i 
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handleplanen. Den sidste del af undervisningen blev ramt af Co-
rona-nedlukningen (onkologi). Handleplanen godkendes.  
 
KFTC: Det er ønsket fra de studerende, at fremlæggelserne er 
obligatoriske (er med under pkt. 6.b). Der kommer en ny blok i 
psykiatri. Der arbejdes på at undgå overlap mellem KFTA, KFTB 
og KFTC. Fokus i KFTC skal fremadrettet være på klinisk far-
maci. Handleplanen godkendes.  
 
Sundhedsøkonomisk evaluering: Kurset får rigtig gode evalue-
ringer. Handleplanen godkendes.  
 
Hele kandidatuddannelsen: Generelt er evalueringen rigtig god, 
og de studerendes kommentarer er meget brugbare. Studienæv-
net skal måske være mere tydeligt, da der er flere, som ikke ved, 
hvordan studerendes evalueringsinput bruges på uddannelsen. 
Det er også vigtigt, at underviserne fortæller de studerende, hvor-
dan evalueringerne fra forrige år har været med til at ændre/for-
bedre kurset. Handleplanen godkendes.   
 
Handling 
RFC giver underviserne besked om studienævnets behandling af 
evaluering og handleplaner.  
NUUF og SUUF vil fremadrettet opfordre underviserne til at for-
tælle om evalueringsresultater fra sidste år og efterfølgende for-
bedringer i kurset.  

 
b) Evalueringer bachelor F20 

Sagsfremstilling 
Der foreligger evaluering FA503 i F20 samt tilhørerende handle-
plan. 

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”forår 2020” → ”bachelor” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter evaluering og handleplan samt beslutter, 
om handleplanen kan godkendes.  

 
Øvrige evalueringer og handleplaner for bacheloruddannelsen 
F20 behandles på studienævnsmødet i oktober.  
 
Referat af punktet 
Det er beklageligt, at der er få studerende, som har fået evalue-
ringsskemaet tilsendt. Til trods for få besvarelser er svarene ens-
lydende.  
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De studerende har meget lavt læringsudbytte fra kurset, og der 
har de sidste år været dårlige kursusevalueringer, og det er ikke 
muligt at se i evalueringen, at kurset har haft forbedringer.  
Omlægningen til online undervisning har også været problemfyldt.  
De overordnede kommentarer i handleplanen tager ikke problem-
felterne fra evalueringen op. Punkterne i handleplanen er ikke re-
levante for kurset. Det er vigtigt, at punkterne i handleplanen er 
med til at forbedre kurset fremadrettet.   
 
Studienævnet kan ikke godkende handleplanen. Der mangler 
handlinger, som tager udgangspunkt i evalueringen.  
 
Dele af punktet har været en lukket drøftelse.  
 
Handling 
JK udarbejder et forslag med input til underviser, som sendes 
rund til studienævnsmedlemmer til mulige kommentarer og god-
kendelse.  
 

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

a) Eksamensdatoer kandidat SUND E20  
Sagsfremstilling 
Der planlægges med følgende eksamensdatoer i E20: 

• Drug transport & drug delivery systemts – MCQ 7. og 14. 
september og mundtlig eksamen 21. og 22. september (kan 
ikke ændres) og reeksamen 29. januar 2021. 

• KFTA – 6. november 2020 og reeksamen 25. januar 2021. 
• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik – 

18. januar 2021 og reeksamen i juni 2021. 
• Farmakometri – 21. januar 2021 og reeksamen i juni 2021.   

 
Indstilling 
Studienævnet drøfter eksamensdatoerne og beslutter, om de kan 
godkendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender eksamensdatoer. Når eksamensplanen 
for NAT er på plads, skal der være opmærksomhed på allerede 
fastlagte eksamensdatoer. 
 
 
 
Handling 
RFC giver besked til modulsekretær på SUND og NAT FAK for at 
undgå overlap af eksamensdatoer.  
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6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Ændring af kursusbeskrivelse Sundhedsøkonomisk evalue-
ring  
Sagsfremstilling 
Der ønskes en ændring af eksamen i Sundhedsøkonomisk evalu-
ering F21.  
Baggrunden for forslaget er positive erfaringer opnået ved den 
ekstraordinære omlægning af eksamen i foråret 2020. Eksamen 
har tidligere været en to timers skriftlig eksamen, og blev ekstraor-
dinært omlagt til en skriftlig hjemmeopgave. Den skriftlige hjem-
meopgave gav de studerende god mulighed for at vise, at de kan 
opfylde læringsmålene om at identificere, vurdere og diskutere re-
sultaterne, relevansen og kvaliteten af sundhedsøkonomiske eva-
lueringer. 
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet 
Det er positivt, at der bliver indført en anden eksamensform end 
de øvrige eksaminer på uddannelsen. 
Studienævnet godkender ændringen fra F21. 
 
Handling 
RFC gives besked til underviser og udbyder kurset til F21.  

 
b) Ændring af kursusbeskrivelse KFTC 

Sagsfremstilling 
Der ønskes en ændring af indhold og eksamen i KFTC fra F21. 
Baggrunden for en ny blok er et ønske om at gøre undervisningen 
mere målrettet klinisk farmaci. Psykiatrien er et de felter, hvor 
klinisk farmaci er mest udbredt, og samtidig kan kurset godt 
bære mere undervisning inden for de 10 ECTS-points.  
Blokken er tænkt som en overbygning til psykiatri på KFTA og va-
retages af klinisk farmakolog og kliniske farmaceuter med speciale 
indenfor psykiatrien. I blokken undervises der i de mere kom-
plekse situationer med psykiske patienter herunder gerontopsyki-
atri og psykisk sygdom kombineret med andre sygdomme. Der vil 
være fokus på, at den kliniske farmaceuts rolle og opgaver, arbej-
det med at fremme rationel farmakoterapi og patientsikkerhed i 
psykiatrien.  
Endvidere ønskes det, at gruppefremlæggelser gøres til obligato-
risk eksamenselement.  
 
Indstilling: 
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Studienævnet drøfter ændringerne og beslutter, om de kan god-
kendes.  
 
Referat af punktet 
Studienævnet godkender ændringen.  
Der tjekkes op på eksamenselementerne inden udbud til F21 for 
at sikre, at det udbydes korrekt.  
 
Handling 
UH og RFC gennemgår kursusbeskrivelsen og gør klar til udbud 
fra F21.   

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
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. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Udsættelse af førsteårsprøve (1) 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Afmelding af kursus (1) 
• Ekstraordinær eksamen (1) 
• Profilskifte kandidat (1) 
• Dispensation faglige forudsætninger speciale (1) 
• Merit (8) 

 
Afslag: 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Merit (12) 
 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (8) 
• Yderligere prøveforsøg (4) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (3) 
• Tilmelding til reeksamen (1) 
• Afmelding af kursus (1) 

9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
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Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
 

Rikke Fisker Christensen 
AC-fuldmægtig 

Studiekoordinator for farmaci 
 


