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Studienævnsmøde d. 23. august 2016 
 
 
Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Annelli Sandbæk, Ag-
nes Hennebjerg Lunde, Vibeke Bjerg Pedersen, Nikolaj Bøgh, Mai-Britt Vestergaard 
og Ellen Hollands Steffensen. 
 
Fraværende: Niels Uldbjerg, Julius Hvidt, Kristian Stengaard-Pedersen 
 
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Lis-
beth Sonne Christensen, studievejleder Julie Grunnan 

Referat 

1. Gæst: Prodekan Charlotte Ringsted holder oplæg om ”Åbning af me-
dicinuddannelsen mod omverdenen” 
Charlotte Ringsted introducerede sit baggrundspapir for åbning af medicinud-
dannelsen mod omverdenen – herunder visionen, missionen og strategien.  
 
Efterfølgende var der spørgsmål til prodekanen og diskussion af baggrundspapi-
ret. 
Studienævnet udtrykte overvejede tilfredshed med baggrundspapiret og tanker-
ne bag men understregede, at vi skal være sikre på, hvad omverdenen ønsker og 
efterspørger, før vi laver om på noget, der er rigtig godt.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra 21. juni 2016 
Referat godkendt  
 

4. Dispensations- og meritsager  
4.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
4.2 På studienævnsmødet blev følgende afgørelser truffet: 
 
Sag 1: Dispensation til annullering af 1. og 2. prøveforsøg i makroskopisk anato-
mi begrundet i alvorlig sygdom i nærmeste familie. 
Sag 2: Behandling af sagen udskydes indtil yderligere dokumentation er indhen-
tet. 
Sag 3: Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi begrundet i sygdom. 
Sag 4: Afslag på 4. prøveforsøg samt ½ års udsættelse af beståelseskravet. Den 
studerende vurderes ikke studieegnet. 
Sag 5: Behandling af sagen udskydes indtil yderligere dokumentation er indhen-
tet. 
Sag 6: Dispensation til 4. prøveforsøg i alle fag på 5. semester, herunder ny hold-
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sætning samt 1 års udsættelse af den samlede 6-årige tidsgrænse for at gennem-
føre bacheloruddannelsen. 
Sag 7: Dispensation til 4. prøveforsøg i farmakologi begrundet i usædvanlige for-
hold. 
Sag 8: Dispensation til fritagelse fra tilmeldingskravet i E16 begrundet i sygdom. 
 

5. Opsamling fra statusmøde 2016 samt handleplan 
Den 11. maj 2016 holdt studielederen og prodekanen statusmøde om medicinud-
dannelsen. Studieleder gennemgik kort handleplanen samt de forskellige tiltag. 
Derefter drøftede studienævnet handleplanen og de igangværende projekter.  
 

6. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Gynaecology –
obstetrics and pediatrics 
Der blev tilføjet et læringsmål, og vægtningen af hhv. MCQ og OSCE til eksamen 
blev præciseret. 
Kursusbeskrivelsen blev godkendt. 
 
Ændringerne træder i kraft E16. 
 

7. Til drøftelse og godkendelse: Undervisningssprog Journal Club, pro-
fessionsspor 4 
Studienævnet godkendte, at der på enkelte hold kan undervises på engelsk. 
 Ændringen træder i kraft E16.. 
 

8. Til endelig godkendelse: Pensum psykiatri 
Ny bog godkendt som pensum fra E16: 
 
”Mors O, Nordentoft M, Hagemann Ida (red.) Klinisk psykiatri, 4 udgave. Kø-
benhavn: Munksgaard, 2016, i alt 600 sider”.  
 

9. Eventuelt 
9.1 Annelli Sandbæk træder ud af studienævnet. Da Annelli selv var suppleant 
har VIP i studienævnet har derfor mulighed for at pege på et andet medlem. Der 
skal være enighed i VIP gruppen i studienævnet og et nyt medlem skal være re-
spekteret i fagmiljøet. 
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