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1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ref: LME

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
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Godkendt.
3.

Dispensationssager

En ansøgning om fornyet studiestart 1. september 2012 pga. manglende motivation pt. blev afvist. En ansøgning om at få lov til at kompensere 1 uges ferie
fravær i klinikken ved vagter blev ligeledes afvist, og indstillingsbetingelserne
til eksamen i almen medicin var herefter ikke opfyldt.
En ansøger, der havde været på barsel fik dispensation til at fuldføre to manglende klinikrotationer på 10. semester i samme semester som aflæggelse af
eksamen i retsmedicin, 11. semester.
4.

Valgfag for 49 studerende, der afsluttede bachelordelen i vinter 2010/11 eller tidligere og ikke fortsatte på 7. semester
gammel ordning, men går direkte til ny ordnings inflammationskursus. Problemstillingen beskrives i vedlagte notat. Det
indstilles, at de berørte studerende, når de er på 3. semester,
alene tilbydes et 5-ECTS valgfag i enten patologi eller farmakologi.

Studienævnet finder, at valgfag i farmakologi og valgfag i patologi er et godt
tilbud til de studerende, som studienævnet forventer at mange af de berørte
studerende vil vælge. Studienævnet besluttede dog, at det bør være frivilligt
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for den studerende, således at valgfriheden bevares, også i forhold til andre
valgfag på 3. semester af kandidatuddannelsen.
5.

Kursusbeskrivelse inflammation. Under første gennemløb af
inflammationskurset er der konstateret et behov for en række
mindre justeringer af mål og undervisning, som studienævnet
bedes diskutere og godkende. Rettelserne fremtræder med blåt
i den vedlagte version af kursusbeskrivelsen for inflammation.

De foreslåede justeringer og konsekvensrettelser blev vedtaget med tilføjelse
af et almen medicinsk mål samt få minimale rettelser. Den nye kursusbeskrivelse er gældende fra 1. februar 2012 / forårssemestret 2012.

6.

Revision af pensum inflammation. Professorerne Kristian
Steengaard-Pedersen (reumatologi), Hendrik Vilstrup (hepatologi og gastroenterologi) og Bente Jespersen (nefrologi) indstiller en række ændringer som beskrevet i det vedlagte pensumforslag. Ændringer fremgår med rødt. Der er desuden vedlagt det aktuelt godkendte pensum.

Fra reumatologi ønskes tilføjet pensum
− seronegative spondylartropatier (s 429) og arthritis psoriatica (s
435), begge med en prævalens på 1.000 – 5.000 per mio.
− fosfolipid / beta2-glykoprotein-I antistofsyndrom (s 477), prævalens ikke opgivet
− polymyosit / dermatomyosit (s 478), der er en sjælden sygdom
− systemisk sklerose (s 482) med en prævalens på 100-300 per
mio.
− Wegeners granulomatose (s 507), der er en sjælden sygdom
Fra reumatologi foreslås slettet fra pensum og ændret til orienterende læsning
− vaskulitis (s 495)
Det samlede pensum i reumatologi foreslås dermed som 178 sider (inklusiv
indledende afsnit) og omkring 18 reumatiske sygdomme og lidelser.
Fra hepatologi og gastroenterologi ønskes tilføjet pensum
− colitis collagens og colitis lymfocytica (s 1618) med en prævalens
på 20 – 160 per mio.
− cøliaki (s 1628) med en prævalens på 1.000 per mio.
− autoimmun hepatitis / cirrose (s 1713) og primær biliær cirrose (s
1715) med en prævalens på 80 - 170 per mio.
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−

primær skleroserende cholangitis (s 1717), posthepatitisk cirrose
(s 1719), hæmokromatose (s 1720) og Wilsons sygdom (s 1722),
prævalens ikke opgivet
− akut og subakut fulminant leversvigt (s 1729), med en incidens på
5 per mio.
Fra hepatologi og gastroenterologi foreslås slettet fra pensum og ændret til
orienterende læsning
− prostaglandiner samt tarmens barriere- og immunfunktion (s
1475-9)
− oesophagitis, andre former (s 1527)
− følger efter operation for ulcus sygdom (s 1550)
− neoplasmer i ventriklen og motilitetsforstyrrelse i ventriklen (s
1559)
− diverticulosis og diverticulitis coli (s 1584)
− tumorer i tarmen (s 1587)
− inflammatoriske pancreaslidelser (s 1653)
− kongenitte pancreasanomalier (s 1674)
− leverabsces (s 1738)
Det samlede pensum i hepatologi og gastroenterologi foreslås dermed som
186 sider (inklusiv generelle afsnit) og omkring 34 sygdomme og lidelser i
fordøjelseskanalen.
Fra nefrologi ønskes tilføjet pensum
− sekundær hypertension (s1289), prævalens ikke opgivet
− akut tubulointerstitiel nefropati (s 1959) med en incidens på 50 –
70 per mio.
− bilateral renal kortikal nekrose, andre årsager til renalt betinget
akut nyreinsufficiens og postrenal akut nyreinsufficiens (alle s
1964), incidens ikke opgivet
− glomerulonefritis acuta poststreptococcica (s 1973), der er en
sjælden sygdom
− rapidly progressive glomerulonephritis og renal vasculitis (s
1976) med en incidens på 5 per mio.
− minimal change sygdom (s 1982) med en incidens blandt børn
mellem 2 og 6 år på 2 – 5 per mio.
− IgA-nefropati (s 1989), der er den hyppigste form for glomerulonephritis på verdensplan
− kronisk glomerulonephritis med aftagende nyrefunktion (s 1990),
monosymptomatisk hæmaturi og / eller proteinuri ved glomerulonephritis (s 1991), lupusnephritis (s 1991),
glomerulonephritis og andre nefropatier ved ANCA-positive vasculitissygdomme og polyarteriitis nodosa (s 1992), samt SchönleinHenochs syndrom (s 1992), prævalens ikke opgivet
− Alports syndrom (s 1993), der er en sjælden sygdom
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−
−

nyretuberkulose (s 2000), der er en sjælden sygdom
refluksnefropati (s 2001) med en prævalens blandt småbørn på
4.000 per mio.
− akut interstitiel nephritis (s 2005), der er en sjælden tilstand
− kronisk lithiumnefropati (s 2008), ciclosporin- og tacrolimusinduceret nefropati (s 2008) og balkannefropati og nefropati efter kinesisk urtemedicin (s 2009), prævalens ikke opgivet
− amyloidosis renis (s 2022) og sarcoidosis renis (s 2023), prævalens ikke opgivet
− nefropati ved myelomatose (s 2025), andre tilstande med Mkomponent eller kryoglobulin (s 2027), tumorlysesyndrom (s
2027), incidens ikke opgivet
− renale manifestationer af leversygdom (s 2029), cirrotisk glomerulosklerose (s 2030), prævalens ikke opgivet
− uratnefropati (s 2030), prævalens ikke opgivet
− dialyse ved akut nyreinsufficiens (s 2057)
− dialysebehandling af forgiftninger (s 2060)
Det samlede pensum i nefrologi foreslås dermed som 109 sider og omkring 63
nefrologiske sygdomme og lidelser.
Der er ikke modtaget ændringer fra infektionsmedicin, der dermed fortsat arbejder med et pensum på 134 sider og omkring 17 infektionsmedicinske sygdomme og lidelser.
Der er ikke modtaget ændringer fra hæmatologi, der dermed fortsat arbejder
med et pensum på 82 sider og omkring 25 hæmatologiske sygdomme og lidelser.

Studienævnet fandt, at ovenstående pensum ikke kunne godkendes. Pensum
bliver for stort i forhold til antallet af sygdomme (ikke sideantallet), især i nefrologi og reumatologi. Studienævnet vil derfor invitere den ansvarlige kursusleder, prof. Jesper Stentoft til næste møde med henblik på en drøftelse af
pensum i inflammation.

7.

Kursusbeskrivelse professionsspor 1. Under første gennemløb
af professionsspor 1 er der konstateret et behov for en række
justeringer af mål, pensum, undervisning og prøveform, som
studienævnet bedes diskutere og godkende. Ændringer er
markeret med rødt i den vedlagte kursusbeskrivelse.

Kursusbeskrivelsen for professionsspor 1 blev godkendt med mindre rettelser,
herunder præcisering af godkendelseskriterier (1-4) under prøveform. Den
nye kursusbeskrivelse er gældende fra 1. februar 2012 / forårssemestret 2012.
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8.

Pensum abdomen.
a. BASISBOGEN i MEDICIN OG KIRURGI. 4.udgave.(2007)
kapitlerne :
1. Kapitlerne 1-4, 6-8, 14, 18 og 24.
b. Onkologisk Kompendium (AULA placeret) og udvalgte emner
fra http://laegehaandbogen.dk/ (vedheftet)
c. Supplerende udvalgte plastikkirurgisk emner fra
http://laegehaandbogen.dk/ (vedheftet)
d. Udvalgte almen medicinske emner fra
http://laegehaandbogen.dk/ (vedheftet)

Pensum i abdomen afgrænses dels af Basisbogen og ovenstående, som blev
godkendt.
9.

Til studienævnets orientering har der været afholdt statusmøde for udrulningen af 1. og 2. semester KA ny ordning. Referatet er vedlagt.

Der var ingen bemærkninger.
10. Dato for januar møde
Januar mødet bliver afholdt den 17. januar 2012.
11. Eventuelt
Intet.

