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Studienævnsmøde: 26. september 2017 kl. 16.00 – 18.30
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.

Deltagere: Studienævnet for Medicin
Aarhus Faculty of Health Sciences

1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Til drøftelse: Placering af farmatesten på professionsspor 6, 6. semster KA (10 min)
Gæst: Mariann Windfeld Bornerup, eksamensplanlægning 6. sem. KA. Mariann
deltager på mødet for at forklare omkring placering af farmatesten og svare på
spørgsmål i forhold til alternativer.

3.

Godkendelse af referat fra 29. august 2017 (5 min)

4.

Dispensationssager (25 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 1 dispensationssag til behandling

5.

Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min)
Dagsordenspunktet vedr. revision af medicin er todelt:

5.1

5.2

Studieleder orienterer om processen frem mod afslutning af fase 1. En revideret
procesplan er vedlagt som bilag. I den indgår forslag om nye ekstraordinære og
ordinære studienævnsmøder. Studienævnet bedes godkende planen.
Studienævnet bedes komme med deres evt. kommentarer til første sammenskrivning af temaer/fokusområder for kommende revision af medicinuddannelsen.

6.

Til drøftelse: Henvendelse fra de studerende vedr. den høje dumpeprocent i fysiologi ved reeksamen S17 (15 min)

7.

Til godkendelse: Krav om udfyldelse af samtykkeerklæring ved videooptagelse af patienter på 12. semester til brug ved eksamen (5 min)
Indtil nu har patienter ikke udfyldt en samtykkeerklæring i forbindelse med, at de
deltager i en video, som de studerende på 6. semester KA skal bruge til eksamen.
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Problematikken i dette er blevet bragt op af de studerende i studienævnet, der ønsker at indføre følgende praksis: De studerende skal udfylde en samtykkeerklæring sammen med patienten inden videooptagelsen påbegyndes.
Indstilling: Studienævnet godkender forslaget.

8.

Til godkendelse: Opdatering af pensum og sygdomsliste på akut-kronisk (10 min)

9.

Til godkendelse: Henvendelse fra Miljø- og arbejdsmedicin angående
ønske om præcisering af formalia i studieordning (10 min)
Kursusledelsen ønsker følgende tekst tilføjet i studieordningen: Besvarelsen af eksamensopgaven må fylde maksimalt 5 normalsider (á 2400 anslag inklusiv mellemrum). Indeholdt i de 5 normalsider er al tekst inkl. citater, tabeller- og figurtekster, fodnoter såvel som en evt. gentagelse af spørgsmålene. Ikke indeholdt i de
5 normalsider er referencelisten og forsiden.
Begrundelse for denne præcisering: Præciseringen er blevet nødvendigt, da et stigende antal studerende besvarer eksamensopgaven med langt flere end 5 normalsider, der indtil nu har været det vejledende sideantal. Derfor ønskes det præciseret i studieordningen, for at sikre de samme vilkår for alle studerende. Fagligt er
en begrænsning på 5 normalsider relevant, for at sikre at de studerende er i stand
til at svare kort og præcist på spørgsmålene, for at sikre en høj faglig kvalitet af
besvarelserne.

10. Til drøftelse og beslutning: Udvælgelse af oplægsholdere til den årlige
uddannelsesdag på Health d. 13. december 2017 kl. 12.30-16.00 (10
min)
Årets keynote speaker er Chris Watling, der er forsker ved CERI – Centre for Education Research and Innovation ved University of Western Ontario, Canada. Chris
Watling har bl.a. beskæftiget sig med følgende spørgsmål: What factors influence
learning in the clinical environment? What is the role of feedback in shaping
learning? What are the individual and social influences on learners’ receptivity to
feedback? https://www.schulich.uwo.ca/ceri/people/bios/chris_watling.html
Hvert studienævn skal udvælge:
1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt)
2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt).
Navne på oplægsholdere og roll-up ansvarlige samt titler på oplæg/roll-ups skal
sendes til Julie Nøjsen Fallesen jnf@au.dk senest d. 18. oktober.
Formål
Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode
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initiativer vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til inspiration og erfaringsudveksling. I kan således med fordel vælge nogle
oplægsholdere og roll-ups ansvarlige, der præsenterer nogle af de projekter I arbejder med i øjeblikket eller nogle initiativer I har god erfaring med og som kan
have relevans for resten af Health. CESU vil være behjælpelig med ideer til roll-up
præsentationer, som både studerende, ph.d.-studerende og undervisere kan præsentere.
Fakultetet vil gerne tilbyde at betale for tryk af roll-ups, fristen for fremsendelse
af indhold hertil er den 10. november.
Frist for indsendelse af oplæg er den 1. december.

11. Til orientering: Ændrede regler for udbetaling af transportrefusion og
betaling af logi ved udstationering (5 min)
HE Studier redegør kort for hovedtrækkene i ændringerne.

12. Til orientering: Justering i antal eksaminatoriske klinikker begrundet
i besparelser på IKM (10 min)

13. Til orientering: FADLs studieundersøgelse 2017 (10 min)
FADLs studieundersøgelse 2017 er færdiggjort, og takket være det gode samarbejde med Aarhus Universitet og de tre andre lægestudier er den i år baseret på
hele 2883 besvarelser, 104 flere end i 2015. Dermed anser FADL Studieundersøgelsen som værende et stærkt analyseværktøj, som giver et godt indblik i de lægestuderendes hverdag.
De studerende i studienævnet præsenterer de 3 væsentligste punkter fra rapporten.

14. Status på anæstesi-klinikken E17 som følge af udflytning til Skejby
Henriette Noe i HE Studier har på forespørgsel til situationen modtaget følgende
melding:
Udflytningen af akutområdet til Skejby er udsat. Det skyldes, at de nye operationsstuer endnu ikke lever op til de høje standarder for renhed. Flytningen var
planlagt til midt i oktober, men nu stiles mod januar. - Det er enormt ærgerligt,
men vi vil ikke sætte patienternes sikkerhed på spil, og derfor valgte vi i styregruppen at udskyde flytningen, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen. En ny
dato er endnu ikke fastlagt, men umiddelbart stiles mod januar. En ny dato forventes at blive meldt ud ultimo august.”
Opfølgning: Der er ultimo august endnu ikke udmeldt en ny dato for flytning.

15. Eventuelt
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Ad 2:

Rotationsplan akut-kronisk 6. semester KA
Korrespondance m kursusledelse - farmatest 6. semester

Ad 3:

Referat fra studienævnsmødet d. 29. august 2017

Ad 4:

Oversigt over sager afgjort siden sidste SN-møde
En studentersag til behandling

Ad 5:

Revideret procesplan
Sammenfatning af temaer/fokusområder fra ekstraordinært SN-møde d. 18/9.

Ad 6:

Henvendelse fra studerende på 4. semester BA vedr. reeksamen i fysiologi S17
Udtalelse fra kursusleder vedr. klage over reex i fysiologi S2017
Eksamenssæt fysiologi

Ad 7:

Samtykkeerklæring

Ad 8:

Pensumliste akut-kronisk 6. semester KA

Ad 10: Program for uddannelsesdag d. 13. december 2017
Ad 12: Brev fra institutleder på IKM
Reviderede kursusbeskrivelser
Ad 13: FADLs studieundersøgelse 2017

