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Deltagere: Janne Lebeck, Bodil Hammer Bech, Hanne Bjerregaard Møller, Klaus 
Krogh, Torben Steiniche, Sofie Hillgaard Pedersen, Thomas Skaarup Godsk, Karen 
Kam Wium Pedersen, Astrid Beck Fischer, Nikoline Amalie Svenningsen, Julie 
Haahr Jakobsen 
Fra HE Studier: Daniel Slater (sagsbehandler), Dorte Lindvald (Vejledning) 
Anne Møller Jeppesen (referent) 
Afbud: Mads Skovsgaard Larsen, Karen Porskrog Boisen, Niels Uldbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødedeltagerne præsenterede sig kort for hinanden.  
Janne Lebeck tilføjede punkt vedr. Dispensationsudvalget til evt.  
Dagsorden godkendt.  

 
 
2. Godkendelse af referat fra seneste studienævnsmøde 

Referat godkendt.  
 
 
3. Nyt fra studienævnsformand 

• Opfølgning fra sidste møde ift. GDPR regler og videoer af forelæsninger 
på 1. semester KA, hvor ønsket fra studerende var, at tidligere optagelser 
af undervisningen kan være tilgængelige for studerende, der er i klinik op 
til eksamen – hvilket tidligere har været praktiseret. Der er nu, i 
samarbejde med CED og kursusleder på 1. semester kandidat, fundet en 
løsning, hvor sidste semestres optagelser gennemgås af e-moderatorer for 
at undersøge om studerende figurerer med stemme eller skikkelse. Hvis 
de gør, forsøger CED at klippe det ud af optagelsen. Fremadrettet vil 
optagelserne kun fokusere på underviser, og der vil blive vinget af i 
Panopto, hvis videoen er ok til brug på senere semester. Brugen af disse 
videoer forudsætter fortsat forelæserens samtykke til at videoen kan 
bruges på det efterfølgende semester. 

• Opfølgning fra sidste møde: Patologi og Farmakologieksamen vil fra 
V23/24 ligge efter jul. Dette for at sikre en jævn fordeling af studerende 
imellem fagene  på 6. semester.  
De reviderede datoer blev godkendt af studienævnet.  
Der vil inden maj blive sendt en informationsmail til de studerende på 5. 
semester.  
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• Optag på bacheloruddannelsen: Bacheloruddannelsen har generelt kørt 
med overbooking pga. frafald inden studiestart. Frafaldet har dog ikke 
fundet sted denne vinter, hvilket betyder, at medicin aktuelt har 295 nye 
bachelorstuderende med opstart februar 2023.  
Store Anatomisk er for lille (279 studerende), hvorfor 1 hold på skift vil få 
streamet undervisningen til et andet lokale. Behovet for streaming vil 
blive løbende evalueret og afsluttes, hvis der viser sig at være plads nok i 
auditoriet. Studielederen indstiller til, at man fremadrettet er meget 
opmærksom på, hvor stor en overbooking der laves.   

• Studienævnsseminar i Odense den 28. februar – 1. marts. Der mangler 
tilmeldinger blandt de studerende, så studieleder opfordrede til, at man 
tjekker kalenderen en gang til, og melder tilbage til Anne, hvis man har 
mulighed for at deltage.  

• Studielederen takkede slutteligt Thomas Skaarup Godsk, Mads 
Skovsgaard Larsen og Niels Uldbjerg for deres store indsats i deres 
mange år i Studienævnet for medicin.  

  
 
4. Dispensationssager siden sidst 

Der lægges op til, at sag 46 revurderes.  
 
Oversigt over udsættelse af 1. årsprøven 
Daniel Slater har udarbejdet oversigt over dispensationer givet ifm. 1. årsprøve, 
og hvor mange der har gennemført uddannelsen på baggrund heraf.  
Studienævnet gennemgik oversigten, og ser positivt på, hvordan de studerende 
fordeler sig. Oversigten vil ikke have indflydelse på, hvordan dispensationer 
fremadrettet behandles.  

 
 
5. Behandling af dispensationssager 

Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i Patologi. 
Studienævnet lagde vægt på lægeerklæring fra marts (særlige forhold) samt 
proportionalitetsprincippet. 
 
Sag 2: Merit på baggrund af tidligere beståede kurser fra bacheloruddannelsen i 
Medicin på KU. 
Studienævnet valgte at følge de kursusansvarliges anbefalinger og give den 
studerende merit på baggrund heraf.  

 
 
6. Tilbagemelding fra kursusleder 

Kursusleder på 6. semester på kandidatuddannelsen har responderet på 
tilbagemeldingen fra studienævnet ifm. kursusevaluering af foråret 2022 kurser. 
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Tilbagemeldingen omhandlede et ønske fra studienævnet om mulighed for 
ledundersøgelser på 6. semester.  
Kursusleder kan på nuværende tidspunkt ikke imødekomme ønsket, og 
orienterede, at det i forvejen ersvært at finde ortopædkirurger til at undervise i 
akutugen. Desuden kan det være svært at finde lokaler.  
De studerende i nævnet ytrede bekymring for, at de nyuddannede læger, der ikke 
har været i klinik på en ortopædkirurgisk afdeling mangler træning i 
ledundersøgelser, når de er færdige, og det burde kunne inkorporeres i 
undervisningen. Ledundersøgelser er en del af embedseksamen, så de studerende 
ærgrer sig over, at tid og økonomi vanskeliggør, at de kan lære det under studiet.   
 
Studienævnet vil give følgende tilbagemelding til kursusleder:  

1) Studienævnet efterlyser stadig fysiske øvelser til alle og/eller i det 
mindste brugbare gode videoer.  

2) Kan man evt. finde alternative muligheder for at sikre, at de 
studerende øves i undersøgelserne fx af ph.d. studerende fra 
relevante afdelinger?  

3) Eller at de studerende, som ikke ender i klinik på en 
ortopædkirurgiskafdeling, kan bytte afdeling med de studerende, 
som er i klinik en ortopædkirurgiskafdeling i to dage – på denne 
måde får de to dages træning, men går ikke ud over økonomi eller 
plads.  

 
 
7. Omstrukturering af kommunikationsundervisningen på  

Kandidatuddannelsen 
Kommunikationsundervisningen er spredt ud på hele kandidatuddannelsen. 
Ansvarlig for denne kommunikationsundervisning har indstillet, at 
undervisningen omstruktureres på 7.,8.,9., semester.  
Studienævnet så positivt på tiltaget, men havde følgende tilbagemeldinger:  

 
• Mindre undervisning med skuespillere – kan kvaliteten opretholdes 

på 7. semester?   
 
Opfølgning: ansvarlig for kommunikationsundervisningen orienterer, at nok vil 
der være færre timer med skuespiller, men til gengæld vil den tid, den studerende 
får med skuespiller være på meget mindre hold end tidligere. Kursusleder mener 
derfor, at de studerende med den nye løsning får bedre mulighed for at deltage 
aktivt og indenfor mere trygge rammer.  

 
 
8. Nyt valgfag: Biologisk Psykiatri 

Studienævnet drøftede hvorvidt kursets læringsmål opfyldte solo taxonomien.  
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Der blev drøftet mindre rettelser, som Anne tager med til kursusleder og 
efterfølgende sender i mailhøring ved studienævnet.   
Studienævnet har efterfølgende godkendt kurset.  

 
 
 
9. Summer University  

Prodekan Lise Wogensen Bach og chefkonsulent Tanja Hansen lægger i pixi 
vedrørende Summer University ved Health op til følgende:  

• Mulighed for at godkende sommerskolekurser på 5 ECTS på ned til 
to uger. 5 ECTS på 2 uger med høj belastning giver mulighed for at 
kombinere flere sommerskoler i samme ophold og harmoniserer 
vores regler med AU’s.  

• Mulighed for at godkende sommerskolekurser til 10 ECTS på 3-4 
uger. 10 ECTS er vigtig for bl.a. IFS, der ikke har 5 ECTS kurser 

• Mulighed for at lave sommerskolekurser som både kan udbydes til 
5 og 10 ECTS, idet belastningen kan justeres, så nogle studerende 
får ekstra undervisning/opgaver/mm. (evt. online). Hvis dette 
muliggøres vil det væsentligt udvide rekrutteringsgrundlaget, da vi 
ikke kan antage, at alle studerende kan bruge/få merit for 5 ECTS i 
deres studie. 

 
Studienævnet har tidligere drøftet, hvorvidt det er muligt at aflægge et kursus på 
125-150 timer på 2 uger, og finder ikke dette muligt. Nævnet mener hertil, at det 
vil forringe kvaliteten af kurset, hvis de studerende skal bruge så mange timer på 
meget kort tid. De ønsker derfor at fastholde nuværende retningslinjer for 
medicin, hvor det er muligt at aflægge et 5 ECTS kursus på 3-4 uger og 10 ECTS 
kursus på 6-8 uger.  
De er dog positivt indstillede på muligheden for at udbyde kurser inden for 
samme emne til henholdsvis 5 og 10 ECTS, hvor kurser på 10 ECTS kan bygge 
videre på det på 5 ECTS – så det bliver en udvidet udgave af kurset – men stadig 
tage antal uger i betragtning. Studienævnet indstiller desuden til, at perioderne 
godt kunne være mere fleksible. Anne orienterede, at Health har mulighed for at 
lægge kurset hvor de vil i juli/august, men kursuslederne skal være 
opmærksomme på det sociale program og på housing.   

 
 
10. Årsberetning fra Censorformandskabet 

Studienævnet har modtaget årsberetningen fra Censorformandskabet ved 
Medicin. I årsberetningen lægger Censorformandskabet op til, at AU fremadrettet 
bør tilknytte en mundtlig prøve til specialet.  
Viceinstitutledelsen har inden mødet drøftet muligheden, hvor begge har 
indikeret, at det er et rigtig godt tiltag, men det af økonomiske grunde ikke er 
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muligt. Studienævnet var enige i den betragtning, og drøftede, at hvis der skulle 
tænkes i nye muligheder her, vil fokus være på specialet på kandidatuddannelsen. 
De studerende vurderede desuden, at man bør være opmærksom på at hvis man 
indfører mundtlige prøver ifm. specialerne, vil det øge belastningen af prøven.  

 
Censorformandskabet indstiller endvidere til, at alle eksamenssæt ses af samtlige 
censorer for kvalitetstjek.  
Studienævnet vurderede, at det også er tilfældet på alle kurser, på nær på kurset 
”Psykiatri”, hvor man eftersender rettevejledningen til censorerne, men 
eksamenssættet udarbejdes mellem undervisere på AU udelukkende.  
Studienævnet indstiller til, at kurset ”Psykiatri” fremadrettet også giver samtlige 
censorer mulighed for at gennemgå eksamensopgaven, inden den benyttes til 
eksamen. De understreger, at det bl.a. handler om at censorerne kan give input til 
hvordan de stillede eksamensopgaver kan formuleres mest optimalt, således af 
der undgås misforståelser hos de studerende til eksamen.  
Kristina Bacher Svendsen tager tilbagemeldingen fra studienævnet med til 
kursusleder på ”Psykiatri”.  
 
Anne udformer en tilbagemelding til censorformandskabet, som skal forbi 
institutledelsen, inden den sendes ud.  
 

 
11. Eventuelt 

Der skal vælges nye studerende til Dispensationsudvalget, da Mads og Johanne 
træder ud af nævnet.   
Karen Kam Wium og Astrid Beck Fischer melder sig.  
Anne orienterer Daniel Slater. 
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