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Mødedato: 20.3.2020, kl. 14:30-15:45
Mødested: Skypemøde
Mødeemne: Ekstraordinært møde i studienævnet for medicin
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Johanne Blanner Jul, Peter Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg,
Mogens Andreasen, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per
Höllsberg, Inge Hougaard Ipsen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af forslag fra Almen Medicin til nødstudieordning
Studienævnet godkendte almen medicins forslag til ændret udformning af eksamen,
idet klinikforløb i almen medicin er suspenderet. Studienævnet havde et par spørgsmål til det materiale, der skal danne grundlag for eksamen samt karakteren af spørgsmålene.
Efter mødet oplyser Kaj Sparle, at ”de studerende bliver eksamineret i en problemstilling fra bogen ”101 almen medicinske patienter" (Munksgaard, 2017).
En problemstilling kan fx være træthed, vægttab eller polyfarmaci. De studerende
trækker en problemstilling, hvorefter han/hun har 20 min. til at forberede sig (brug
af noter og opslagsværker er tilladt). Under eksaminationen forventes den studerende at kunne gøre rede for hvordan man optimalt vil håndtere problemstillingen i
en almen medicinsk kontekst. Selve eksaminationen er berammet til 45 min inkl. votering.”

3.

Godkendelse af eksamensforhold til nødstudieordning, kandidatuddannelsen i medicin
Studienævnet godkendte at løfte indstillingsbetingelser af kurserne: Inflammation,
Abdomen, Hoved-neuro, Psykiatri og GOP. Efter mødet blev det fra Hoved-Neuros
side korrigeret til, at de studerende skal have deltaget i neuroklinik for at kunne indstille sig til eksamen. Dette skyldes eksamenskarekter, der meget direkte er baseret på
klinik erfaring. Kursusleder for Hoved-neuro planlægger erstatningsklinik for dem,
der pga smitterisiko forbindelse med corona ikke kan komme i klinik. Alle kursusledere har også taget stilling til, hvorledes de vil tilpasse eksamen således, at det ikke
forudsættes, at alle har klinikerfaringen. Dette meddeles til de studerende via blackboard.

4.

Godkendelse af logbog med modificeret klinikplan
Studienævnet godkendte at ophæve kravet om 80% fremmøde i klinikken, idet den
modificerede klinikplan allerede er en reduktion af kliniktiden. I stedet forventes fuld
deltagelse de dage, men er i klinik, og der vil blive foretaget en samlet vurdering af de
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studerendes opnåede kompetencer og fremmøde som basis for godkendt klinik og dermed underskrift af logbogen.

5.

Orientering / status på diverse
4.1 Professionsspor – status
Studienævnet tog den foreløbige orientering om håndtering af professionssporene til
efterretning. Studienævnet vil gerne have en oversigt over, hvad der aftales på professionssporene. Dette for at hjælpe de studerende med et overblik, da der er tale om en
del obligatoriske undervisningselementer, der måske bliver erstattet med noget andet,
og hvor spørgsmålet er, hvorledes der kan sikres en korrekt dokumentation for opfyldelse af de faglige mål.
4.2 Merit for at deltage i nødberedskab
Per orienterede kort om de drøftelser, der pågår med ministeriet om, hvorvidt lønnet
praktik vil kunne meritgodkendes ind i en uddannelse. Et andet spørgsmål bliver dog,
hvilke konkrete forløb, deltagelse i beredeskabet vil kunne meriteres ind i.

6. Evt.
De studerende spurgte til, om det var muligt, at skemaerne på kandidatuddannelsen
kunne blive opdateret. Niels orienterede om, at det var en opgave, der skulle ses på i
efterfølgende uge.

