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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 

 
2. Drøftelse med farmakologi 
 

Ulf Simonsen, Torben Laursen og Lars Peter Nielsen fra farmakologi blev 
budt velkommen. 
 
a. Fagets plan for undervisning og eksamen på interimordningen i 

2012. 
 
Ulf Simonsen nævnede klagen fra de studerende vedr. det komprimerede 
3 ugers kursus i forhold til forståelsen af faget. Der var ikke skåret så me-
get i pensum, men man havde fokus på at gå meget på tværs i pensum i 
undervisningen. 
Man har præciseret niveauet overfor underviserne, og man vil gøre mere 
ud af introduktionen, give et overblik over, hvad man skal lære på de 3 
uger, samt have fokus på forståelsen af farmakologi. Stoflisten kan be-
tragtes som en læsevejledning. Der fortsættes med holdundervisning. 
 
Der kunne konstateres en stort set uændret beståelsesprocent i forhold til 
det tidligere fag på 7. semester. Som bekendt er prøven fra og med vin-
tereksamen 2011/12 ændret fra gradueret til en tentamen efter aftale med 
studienævnet. 
 
Der var enighed om, at interimordningen ikke var en varig løsning. 

 
 

b. Diskussion af visioner for farmakologi i ny ordning. 
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Den kliniske farmakologi på kandidatuddannelsen går ud på at lære at 
anvende lægemidler. På det aktuelle Inflammationssemester er der un-
dervist i forskellige lægemidler og afholdt farmakologiske klinikker med 
patienter med en relevant sygehistorie. Kliniske kolleger blev brugt til at 
give input om nyheder indenfor faget. Der var undervist i antibiotika med 
cases og mikrobiologi var inddraget heri. 
 
I den basale farmakologi på den nye bachelorordning vil der ikke være så 
mange cases, alene simple cases, og man vil fokusere på forståelsen, og 
på viden om de enkelte lægemidler. Farmakologi og patologi kommer til 
at køre sideløbende i den nye ordning, og det er hensigten, at der skal 
være interaktion mellem fagene. Patofysiologi er en faglige forudsætning 
for farmakologien og det blev nævnt, at det var vigtigt at bygge ovenpå 
den studerendes eksisterende viden. Endelig blev det pointeret, at man 
skulle se på de store folkesygdomme på tværs i den nye bachelorordning.  

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Godkendt med rettelser. 
 
4. Dispensationssager 
 

Der blev orienteret om de sager, der var afgjort siden sidste møde. 
 

5. Kursusbeskrivelse sundhedspsykologi 
 
I ny ordning reorganiseres sundhedspsykologi til et 5-ECTS-fag på 4. se-
mester sideløbende med fysiologi. Faget har justeret i den tidligere god-
kendte kursusbeskrivelse, så prøveformen ændres fra en 3-timers skrift-
lig tentamen uden hjælpemidler til en 3-timers skriftlig, gradueret eksa-
men med alle hjælpemidler. Studienævnet fandt, at kursets skitserede 
undervisnings- og arbejdsformer i det reviderede forslag, så godt ud, men 
eksamen burde flyttes til (undervisnings)uge 18 sammen med eksamen i 
fysiologi. Fysiologi kører stadig undervisning i uge 17, hvorfor det vil væ-
re uhensigtsmæssigt med en eksamen i sundhedspsykologi i denne uge. 
 
Studienævnet godkendte ændringen til gradueret prøve med alle hjæl-
pemidler. 

 
6. Meddelelser 
 

a. Til studienævnets orientering er man ved at planlægge et frivilligt 
sommerferieforløb med hygiejne, kommunikation og tidlig klinik for 
de studerende fra vinterårgangen 2011, som overflyttes til 3. semester 



 
 

Side 3 af 3 

 

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

ny ordning efter afslutning af 2. semester gammel ordning. Opholdet 
kommer til at ligge i august måned. Der tages forbehold for antallet af 
klinikpladser. Infomaterialet til de studerende var vedlagt.  
 

Studienævnet hæftede sig ved, at transportudgifter til klinikstedet i den-
ne situation ikke bliver dækket. 
 
b. Program for fælles seminar for de lægevidenskabelige studienævn. 
 
Der var ingen bemærkninger. 
 

7. Eventuelt 
 
Vedr. valg til studienævnet blev det nævnt, at ph.d.´er er med i VIP grup-
pen, og at der var kampvalg på basal instituttet og institut for Folkesund-
hed.  
 
 
 

Studienævnsformand Anne Mette Mørcke, Fuldmægtig Lene Marie Ehrhorn 
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