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Fra studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn og Anette G. Johannsen 

Fra studievejledningen: Lise Larsen 

REFERAT 

1. Drøftelse med gæster: Internationalt semester 

Kursusleder Ulla Breth Knudsen var inviteret for at præsentere studienævnet for 

et forslag om at internationalisere familie-samfund kurset m.h.p. at give alle stu-

derende på medicin (både dem, der rejser ud, og dem, der bliver herhjemme) et 

mere globalt udsyn under uddannelsen.  

Studieleder bød velkommen til og introducerede prof. Ulla Breth Knudsen. UBK 

orienterede om forslaget og forarbejdet, hvor man bl.a. havde været i Oslo og se, 

hvordan et internationalt semester fungerer der.  

Forslaget indebærer, at det meste af undervisningen afvikles på engelsk. Dette 

gør det muligt for os at udveklse studerende med fuld merit for 30 ECTS med 

velanskrevne lægeskoler i ikke bare Norden, men langt mere globalt. Der blev 

drøftet semesterets fagsammensætning og muligheden for evt. justeringer. 

Det er planen, at det internationale semester familie-samfund starter op på AU 

pr. 1. september 2016. Projektet udgår fra Institut for Klinisk Medicin, hvor der 

også nedsættes en styregruppe som beskrevet i projektbeskrivelsen. I løbet af 

E14 og F15 skal der i studienævnet træffes en række beslutninger om de nødven-

dige justeringer af studieordninger og kursusbeskrivelser.  

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

3. Godkendelse af referater 

Godkendt med rettelser 
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4. Dispensationssager 

Orientering om sager afgjort siden sidst 

 

På mødet blev følgende sager afgjort: 

 SN anbefalede, at der ikke blev givet tilladelse til fornyet indskrivning, da 

der ikke sås tilstrækkelig dokumentation for væsentligt forbedrede mulighe-

der for at gennemføre medicinuddannelsen. 

 Dispensation til 4. prøveforsøg i både mikroskopisk- og makroskopisk ana-

tomi 1 pga. depressiv tilstand det første studieår. 

 Dispensation til 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 1 pga. svære stress 

og depressionssymptomer. 

 Afslag på 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 1, da der ikke var anført el-

ler dokumenteret usædvanlige forhold. 

 Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til de skriftli-

ge prøver, da det skønnedes at den studerende – med andet modersmål end 

dansk – ville blive stillet bedre end øvrige eksaminander, hvis der tildeltes 

ekstra tid. 

 Genbehandling pga. nye helbredsmæssige oplysninger, men fastholdelse af 

afslag på tidsgrænseforlængelse på 1. årsprøve pga. manglende studieeg-

nethed grundet ringe studieprogression. Der var herefter ikke grundlag for 

at behandle ansøgninger om hhv. 6. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 1 

og 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 2. 

 Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi pga. dokumenteret sygdom. 

 Afslag på 4. prøveforsøg i hhv. fysiologi og sundhedspsykologi grundet udo-

kumenterede knæproblemer. 

 

5. Til drøftelse: AU’s beskæftigelsesundersøgelse 2013. 

 

Punktet blev udsat til næste møde pga. det allerede fremskredne tidspunkt. 

 

6. Til drøftelse: Karakter/bedømmelsesoversigt 

 

Punktet blev udsat til næste møde pga. det allerede fremskredne tidspunkt. 

 

7. Til drøftelse og godkendelse: Justering af Læge-patient kommunika-

tion og tidlig klinik. 

Kursusbeskrivelsen med en præcisering af kursets hensigt blev godkendt. 

 

8. Til drøftelse og godkendelse: Justering af abdomen og professions-

spor 2. 

Der er ønsket en omlægning af rotationerne på abdomenkurset, så de studerende 

– og afdelingerne – får sammenhængende blokke på 4 uger i stedet for én uge ad 
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gangen hvert sted. Kursusleder Anders Bonde skal afklare om, det er én eller to 

timers bedside undervisning (uoverensstemmelse mellem side 3 og 4 i kursusbe-

skrivelsen). AB har efterfølgende opklaret, at det rigtige antal er 1 bedside time 

om ugen.  

Professionsspor 2 ændres for at tilpasses den ændrede rotation på abdomenkur-

set; der er lidt strukturændring og kommunikationsundervisningen skæres ned 

til 3 gange, men så á 4 timer. Endelig en justering og præcisering af, hvilke obli-

gatoriske elementer, der skal godkendes før det samlede kursus godkendes. 

 

Ændringerne i både abdomen samt professionsspor 2 blev godkendt med virk-

ning fra F15. 

 

9. Til drøftelse og godkendelse: Justering af prøveformen på professi-

onsspor 5  

Det har vist sig vanskeligt at håndtere sager om og tilfælde af snyd ved korte 

skriftlige hjemmeopgaver. Af hensyn til prøvens troværdighed blev det indstillet, 

at den omlægges til en skriftlig stedprøve. Det blev endvidere anbefalet, at prøve-

tiden udvides med ½ time for at mindske (nogle) studerendes fornemmelse af 

tidspres.  

På baggrund af forslaget udspandt der sig en diskussion over selve farmakologi-

undervisningen, og der blev bl.a. foreslået flere test i farmakologi på de øvrige 

semestre på kandidatdelen. Studieleder orienterede om, at der her i august er 

indkaldt til et status møde om klinisk farmakologi i ny ordning m.h.p. at forbed-

re elementet, der ikke fungerer efter intentionen. Herunder drøftes lærerkræfter, 

undervisningens omfang, koordination med hovedkurserne og andre væsentlige 

problemstillinger på tværs af semestrene. 

 

Den ændrede prøveform blev godkendt med virkning fra E14. 

  

10. Til orientering: 

 

10.1 Nyt 1. semester BA 

Steffen Junker og Annemarie Brüel er blevet kursusledere for henholdsvis ge-

netik og mikroskopisk anatomi og er i fuld gang med at planlægge undervisnin-

gen. Der udbydes en kombination af forelæsninger, holdtimer og cafe-timer i 12 

uger. Derefter afholdes en skriftlig prøve i genetik, fulgt af en mundtlig prøve i 

mikroskopisk anatomi. Man drøfter også muligheden for at etablere temauger 

på tværs af studiestart, genetik og mikroskopisk anatomi. 

10.2 Bachelorprojektet 

Tove Christensen overtager som kursusleder for bachelorprojektet og Ulla 

Schmidt som studiesekretær. Studieleder, viceinstitutleder og HE Studies mød-

tes derfor  med dem for at aftale, hvordan kurset kan afvikles bedre. Kørepla-

nen revideres, listen over tovholdere opdateres, lokalebooking optimeres og 
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studieinformationen på de forskellige platforme ensrettes. Endelig udarbejdes 

en vejledning til studerende, der dumper. Tiltagene forventes at kunne afhjælpe 

mange af de i undervisningsevalueringen rejste problemstillinger. 

10.3 Akut-kronisk og de kirurgiske specialer 

Studieleder, institutleder Kristjar Skejaa og kursusleder Torben Bæk Hansen 

mødes medio august for at drøfte semestrets organisering og mulighederne for 

at ændre i prøveformen. Urologi ønsker ikke at deltage i professorklinikker 

uden deltagelse i en prøve, men de kirurgiske afdeling L og P vil gerne indgå fra 

E14, selvom de begge påpeger det uhensigtsmæssige og uretfærdige ved, at de 

ikke indgår i prøven på lige fod med de medicinske afdelinger. Kursusleder 

Torben Bæk Hansen fremlægger forslag til næste studienævnsmøde, hvorefter 

det vil kunne besluttes på oktobermødet. 

10.4 Miljø- og arbejdsmedicin: Orientering om mindre justering i undervisningen, se 

bilag. Der blev spurgt til om, den foreslåede ændring praktisk kunne lade sig, 

hvilket efterfølgende er bekræftet af studieadministrationen. 

10.5 Vedr. curriculumopbygning 

Brev af 24. juni 2014 vedr. Organkurser; med tanker om curriculumopbygning 

fra Ole Sonne. 

 

10.6 Referat fra møde 13. juni 2014 i Studielederforum 

 

11. Eventuelt 

Intet. 


