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Studienævnsmøde den: 17. januar 2012

Til stede: Anne Mette Mørcke, Mogens Andreasen,Troels Munk Jørgensen,
Torsten Lauritzen, Ole Thorlacius-Ussing, Thomas Juhl Corydon, Nina Bjerre
Andersen, Lise Haubjerg, Nielsen Kim Nielsen, Henrik Hansen og David Reiss
Axelsen.
Fraværende: Tine Bichel Lauritsen
Endvidere var mødt studievejleder Andreas Ernst
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1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ref: LME

2.
Side 1/3

Revision af pensum inflammation, kursusleder, prof. Jesper
Stentoft var inviteret til kl. 16.

Studieleder bød velkommet til Jesper Stentoft og indledte med at orientere
kort om baggrunden for diskussionen. Pensum i medicin har været diskuteret
igennem mange år; Medicinsk Kompendium er for omfattende og indeholder
mange sjældne lidelser. Hvis Kompendiet skal bruges, må der derfor suppleres med en vejledende pensumafgrænsning som besluttet i 2011. Nu er der
imidlertid fra lærestolsprofessorerne i reumatologi, nefrologi og hepatologigastroenterologi indstillet betydelige tilføjelser, hvilket studienævnet ikke
kunne godkende på december mødet. Herefter har hæmatologi også ønsket
flere sygdomme tilføjet pensum og selvom infektionsmedicin ikke har henvendt sig officielt, så kunne studieleder forvente tilsvarende ønsker fra faget.
Jesper Stentoft kunne oplyse, at inflammationskurset og eksamen var gået
fint, og der var god tilfredshed fra de studerende. Han havde gennemlæst de
stillede MCQ-items og fundet, at de faktisk kunne besvares ud fra Basisbogen.
Studienævnet ønsker, at de studerende opnår en god basisviden og lærer de
basale kliniske færdigheder og kompetencer. Med ønskerne til pensum fra fagene bliver der fokus på en lang række specielle sygdomme, hvilket ikke var
intentionen med ny ordning og inflammationskurset.
Studienævnet fastholdt herefter, at pensumudvidelsen ikke kunne godkendes.
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Studienævnet anerkender lærestolsprofessorernes kompetencer og aftalte
derfor at nedsætte et udvalg med lærestolsprofessorerne, andre medicinske
og kirurgiske repræsentanter samt repræsentanter fra studienævnet, og anmode prodekanen om at være formand med henblik på en konkret pensumafgrænsning for inflammationskurset i efterårssemestret 2012 samt en mere
principiel diskussion af pensum i de kliniske fag på ny ordning
3.

Godkendelse af referat fra mødet 19. december 2011

Godkendt.
4.

Dispensationssager

Der blev givet afslag på to ansøgninger om en tredje udsættelse af studiestart/
holdsætning på 1. semester og udsættelse af 1. årsprøves tidsgrænse, og de
studerende henvistes til at søge fornyet optagelse på medicinstudiet, når de
var klar til at læse medicin.
5.

Abdomen, ændring af prøveform fra OSCE til MCQ.

Studieleder redegjorde for baggrunden for indstillingen om at ændre prøveformen, hvilket studienævnet tog til efterretning med meget stor beklagelse.
Studienævnet pointerede, at man ved planlægning af den nye kandidatordning havde besluttet MCQ prøver på 1. og 3. semester og OSCE på 2. semester, hvilket var en samlet faglig beslutning, hvor der også var taget økonomiske hensyn. Studienævnet vil rette skriftlig henvendelse til dekanen om problemstillingen, da man er bekymret for eventuelle aflysninger af de øvrige
ressourcetunge prøver på kandidatdelen ny ordning (både de mundtlige prøver og OSCE) og gerne vil i tidlig dialog om gennemførelsen af disse.
Prøveformen for abdomenkurset ændres til en skriftlig/multiple choice eksamen med ekstern censur, og som en del af indstillingsbetingelsen/logbogen
tilføjes der en ”Afprøvet klinisk kompetence”.
Der kommer således – som en del af logbogen – til at indgå en prøve, hvor
kliniske færdigheder testes og godkendes inden MCQ prøven.
6.

Godkendelse af ny lærebog i fysiologi, Berne & Levy: Physiology, 6. udgave.

Der er tale om en bog uden biofysik og kun én bog til fysiologi, der er samlet
på ét semester på den nye bacheloruddannelse.
Bogen blev godkendt til anvendelse i fysiologi på det nye 4. semester.
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7.

Meddelelser

Program for fælles seminar for studienævn ved medicinuddannelserne.
Der blev orienteret kort om programmet og praktiske forhold.
Tilmelding til studienævnssekretæren senest 30. januar 2012 på mail
lme@sun.au.dk
8.

Eventuelt

Intet.

Studienævnsformand Anne Mette Mørke
Fuldmægtig Lene Marie Ehrhorn

