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Mødedato: 19. januar 2020, kl. 16-17 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Ekstraordinært studienævnsmøde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexan-
der Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe 
Borgquist, Per Höllsberg 
Fra HE Studier: Lise Ask Andersen (referent) 
Gæster pkt. 2.1.: Torben Bæk Hansen, Maria Charlotte Steffensen 
Afbud: Bo Sander Tønning Tønnesen; Niels Uldbjerg, Mogens Andreasen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse: Justering af Akutuge pga. Covod-19 

Kursusansvarlig Torben Bæk Hansen og Maria Charlotte Steffensen indstillede at 
Akutugen uge 5 2021 reduceres som følge af Covid-19 situationen. Den reduce-
rede struktur tænkes i første omgang kun anvendt på det første rul, der har 
akutuge i uge 5, men vil også komme i anvendelse, hvis det stadig er nødvendigt 
på de kommende rul med akutuge i hhv. uge 11 og 18.  
 
2.1. Uddybning af indstilling 
Torben Bæk Hansen og Charlotte Steffensen besvarede spørgsmål fra studienæv-
net og Charlotte Steffensen redegjorde her for baggrunden for det reducerede for-
løb. 
 
2.2. Behandling af indstilling 
Studienævnet godkendte indstillingen til den reducerede akutuge med den tilfø-
jelse, at der forsøges at tilbyde supplerende undervisning senere på semesteret.  

 
3. Godkendelse: Justering af Psykiatriklinik F21 pga. Covid-19 

Kursusansvarlig Kristina Bacher Svendsen indstiller at Psykiatri justeres F21 pga. 
Covid-19 situationen.  
 
Studienævnet godkendte indstillingen. Antal klinikdage reduceres fra 16 til 12 og 
eksamen udsættes til uge 26.  
 

4. Godkendelse: Justering af klinik- og forskningsforløb F21 (det indivi-
duelle forløb) 
Koordinatorer på hhv. klinik- og forskningsforløbet Kristina Bacher Svendsen og 
Nanna Brix Finnerup indstiller at kravene til klinik- og forskningsforløb justeres 
F21 pga. Covid-19 situationen.  
 
Studienævnet godkendte indstillingen: 
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- Kravet om 200 timers aktiv klinikdeltagelse reduceres til 160 timer.  
- Krav om aktiv forskningsdeltagelse med fysisk fremmøde på forskningsstedet 

fjernes. 
- Aktiv klinik-/forskningsdeltagelse kan inkludere, at den studerende arbejder 

hjemmefra og deltager i miljøet med deltagelse i afdelingens virtuelle møder 
og online møder med vejleder. 

- Det faglige indhold i projektforløbet kan ændres fra det forhåndsgodkendte, 
så det er muligt at gennemføre med de Covid-19-restriktioner afdelingen er 
underlagt, dog forudsat at læringsmål stadig opfyldes. 

 
5. Eventuelt 

Orientering om at Tidlig klinik blev aflyst januar 2021 pga. Covid-19. Der arbejdes 
på at tilbyde de studerende erstatningsforløb senere på deres bachelor.  
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