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Mødedato: 26. januar 2021, kl. 16.30-19 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexan-
der Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per Höllsberg 
Observatører: Anders Nøhr, Hanne Bjerregaard Møller 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Da-
niel Slater (sagsbehandler) 
Afbud: Mogens Andreasen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 15.12.2000 og 19.01.2021 

Referater godkendt 
 
3. Dispensationssager 

3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
Orientering taget til efterretning 
 
3.2. Behandling af dispensationssager 
Sag 1: Afslag på 4. prøveforsøg pga. manglende usædvanlige forhold 
Sag 2: Afslag på 4. og 2 x 5. prøveforsøg samt udsættelse af førsteårsprøve på bag-
grund af manglende studieegnethed. Ikke udsigt til bedre studieprogression. 

 
4. Godkendelse: Nyt KA valgfag til E21 

Studienævnet behandlede følgende forslag til nyt valgfag på kandidatuddannelsen 
i medicin fra E21: Klinisk kursus i muskuloskeletale sygdomme 
 
Studienævnet godkendte kurset, såfremt enkelte justeringer blev foretaget. Kurset 
er efterfølgende endelig godkendt af studienævnsformand.  
 

5. Godkendelse: Nyt innovationskursus under Projektforløb, 3. sem. KA 
Studienævnet behandlede forslag til nyt innovationskursus ” Innovation og vær-
diskabelse i sundhedsvæsenet” som muligt projektforløb på 3. semester af kandi-
datuddannelsen. Kurset skal erstatte Innovationsledelse og tværfagligt samar-
bejde i sundhedssektoren og erhvervslivet. 
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Studienævnet er indstillet på at godkende kurset, men der skal foretages flere ju-
steringer og præciseringer, inden det kan endeligt godkendes. Lise Ask Andersen 
informerer kursusansvarlig om, hvad studienævnet ønsker foretaget af præcise-
ringer. Niels Uldbjerg tilbyder at hjælpe kursusansvarlig med at tilrette kursusbe-
skrivelsen.  

 
6. Godkendelse: Eksamen i Neuroscience F21 

Dekanatet har vedtaget at alle eksamener uden et praktisk/klinisk element skal 
gennemføres online til og med påsken. På medicin indebærer det online eksamen 
i Neuroscience i marts.  
 
Studienævnet godkendte følgende online eksamen for Neuroscience, der svarer til 
den, der blev godkendt til plan b efteråret 2020: 
 
Online hjemmeopgave  
Varighed: 3 timer  
Hjælpemidler: Alle  
Bedømmelsesform: 7-trinsskala 

 
7. Orientering: Evaluering af studieordninger 

Studienævnet blev orienteret om de næste skridt ift. evaluering af de nye studie-
ordninger:  

 
Tidspunkt Aktivitet 
9. februar  
 

Arbejdsmøde i studienævnet 
Idegenerering og evt. prioritering af 
ideer 

23. marts Studienævnsmøde 
Besøg af Anne Mette Mørche, CED 
Input til den videre proces.  
 

 
 
8. Orientering: Covid-19 og F21 

Covid-19 situationen og restriktionerne har fortsat indflydelse på, hvordan det er 
muligt at gennemføre forårssemesteret: 

 
- Niels Uldbjerg orienterer om, at der forventes at klinikforløb stort set kan gen-

nemføres som planlagt F21. 
De studerende ønsker, at det tydeliggøres, hvorledes praktiske elementer kan 
tilegnes (fx videoer eller lignende), hvis undervisningen er bortfaldet pga. Co-
vid-19. Niels vil vende dette med de kursusansvarlige. 

- Universitetsledelsen har besluttet, at al teoretisk undervisning gennemføres 
online til og med påsken (indtil 6. april). Det samme gælder eksamener (med 
undtagelse af klinisk/praktiske eksamener).  
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- Studievejleder Dorte Lindvald orienterer om online studiestart.   
 

9. Eventuelt 
Studerende gør opmærksom på, at Blackboard er helt uoverskueligt, da det er 
sandet til i gamle beskeder og holdinddelinger. Det er umuligt at gennemskue, 
hvad der er til en selv. Det fastslås, at det er viceinstitutlederes ansvar at tage 
denne problematik op med kursusansvarlige og undervisere.   
Med indførelsen af Brightspace er det hensigten at indføre et mere ensartet for-
mat.  
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