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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra sidste 
møde 

 

Dagsorden godkendes.  
 
 
Referatet godkendes. 
 

3. Orienteringspunkt a) Orientering fra studieleder 
• Der har været et par opsigelser af undervisere på SUND blandt 

andet underviser i Farmakometri, hvorfor kurset er blevet ud-
budt for sidste gang i efteråret 2020. Daniel Henriksen er gået 
ned til 25 % ansættelse på IST og vil derfor undervise mindre. 
Han er fortsat tovholder på KFTA. Der er slået et adjunktur op 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Farmaci 

Dato og tidspunkt  12. februar 2021. Kl. 9.00 – 12.00 

Sted  Zoom 

Inviterede  Studienævnsformand Judith Kuntsche – Institut FKF 
Henrik Holbech – Biologisk Institut 
Ulla Hedegaard – IST - Klinisk farmakologi og Farmaci 
Louise Helskov Jørgensen – Klinisk Institut  
Studerende Iben Højgaard Jensen (deltager fra kl. 10) 
Studerende Mads Skydsgaard Hansen 
Studerende Stephanie Yen Tran  
Studerende Caroline Høgh Bak  
Studieleder Anton Pottegård 
Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 

Afbud fra  Vicestudieleder Tore Bjerregaard Stage 
Faglig vejleder (SUND) Marielouise Vogn Pedersen 
Faglig vejleder (SUND) Maria Stolz-Andersen 
 

Mødeleder Studienævnsformand Judith Kuntsche 
 

Referent   Studiekoordinator Rikke Fisker Christensen 
 



 

 Side 2 

med ansøgning 1. marts (50 % undervisning og 50 % forsk-
ning). 

• Anton oplever at have været i god dialog med studerende om-
kring eksamensomlægninger i januar. 

 
b) Orientering fra studienævnsformand 
• Der er ansat en ny professor på FKF – Rene Holm, som starter 

pr. 1. april 2021.  
• Der er givet adgang til lab. for studerende, der skal lave ekspe-

rimentelle bachelorprojekter og specialer. Det forventes at alle 
lab-øvelser kan blive afviklet efter påske. I BB551 på 6. seme-
ster bliver de første øvelser gennemført i Labster.  

 
c) Orientering fra studiekoordinator 
• Alle eksaminer i februar og marts skal omlægges til digitale ek-

saminer. Eksamen i KFTB den 31. marts 2021vil derfor være 
digital, så snart formalia omkring eksamen er på plads, vil det 
blive meldt ud til de studerende.  

• Der er lavet retningslinjer for udsættelse af afleveringsfrister 
BA-projekter og specialer F21. Det vil sige, at studerende som 
bliver forhindret på grund af manglende adgang til lab., kan 
søge om udsættelse af afleveringsfrist til 1. august. Der udsen-
des en melding om dette til alle studerende, som laver bache-
lorprojekt eller speciale i F21.  
 

d) Orientering fra studerende 
Ingen bemærkninger.  
 

4. Kvalitetssikring og 
-udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

a) Evalueringer kandidat E20 
Sagsfremstilling 
Der foreligger evalueringer af nedenstående kurser i E20 samt til-
hørerende handleplaner. 
• Drug transport & drug delivery systems 
• KFTA 
• FA802 
• FA806 
• FA808 
• Farmakometri (ingen handleplan, da kurset har været udbudt 

for sidste gang i E20) 
• Evidensbaseret lægemiddelanvendelse og biostatistik (behand-

les på møde i marts)  
• FA807 (behandles på møde i marts)  

 
Bilag findes på Sharepoint i mappen ”efterår 2020” → ”kandidat” 
under ”Evalueringer og handleplaner” 
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Indstilling 
Studienævnet drøfter evalueringer og handleplaner samt beslut-
ter, om handleplanerne kan godkendes 
 
Referat af punktet 
Drug transport & drug delivery systems: Kurset har presset 
pensum, og det kan være svært for de studerende at følge med. 
Det har været en fordel for de studerende at kunne se optagelser 
af forelæsninger igen.  
 
Handleplanen godkendes med følgende bemærkninger:  
Det er underviser, som har ansvar for, at Itslearning er opdateret 
og materialer er tilgængelige til kursusstart til september. Der kan 
forespørges om hjælp hos studieadministrationen.  
Det er vigtigt, at studerende har de rette vejledninger til deres 
selvstudie eller får feedback fra underviser. Studienævnet vil lade 
underviser vælge, hvilket alternativ der passer bedst til kurset.   
 
KFTA: Kurset har fået en rigtig god evaluering og positiv feed-
back.  
 
Handleplanen godkendes med følgende bemærkning:  
Der kan være nogle studerende, som bliver tabt i patiofysiologi-
undervisningen, når det udelukkende er selvlæring. Det kan må-
ske suppleres af et par spørgetimer/opsamlinger til emnet. Det er 
vigtigt, at de studerende får patiofysiologi tilkoblet til den øvrige 
undervisning.  
 
FA802: Der har kun været fem tilmeldte til kurset, hvorfor det blev 
lavet om til et studiegruppeforløb. Nogle af de værktøjer som blev 
brugt til vurdering af pålideligheden af videnskabelig litteratur, vil 
også blive implementeret i kurset fremadrettet.  
Underviserne af imponeret over de studerendes engagement i fa-
get.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
FA806: Nogle studerende oplever, at de tre kurser (FA806, 
FA807 og FA808) i valgfagsblokken er meget hårde, da lab-un-
dervisningen i fagene bliver samlet til sidst. Det kan overvejes, 
om uge 1 og 2 i januar kan inddrages bedre for at fordele under-
visningen over en længere periode. Dette tages op i NUUF. 
 
Handleplanen godkendes med følgende bemærkning:  
Studienævnet bakker op om, at der arbejdes med længden af fo-
relæsninger og studenterinvolvering.  
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FA808: Der skal være fokus på rapportskrivning, og der laves ko-
ordinering med underviser i FA806 omkring krav til rapporter.  
 
Handleplanen godkendes.  
 
Farmakometri: Studienævnet tager evalueringen til efterretning, 
og har ikke yderligere kommentarer, da kurset har været udbudt 
sidste gang.  
 
Handling 
Rikke giver besked til underviserne om de godkendte handplaner.  
 

b) Planlægning af evalueringer på bachelor i F21 
Sagsfremstilling 
Det er besluttet, at der på bacheloruddannelsen kan laves kur-
susevalueringer af udvalgte kurser i F21 på 2. og 6. semester. 
Derudover laves der semesterevaluering af 4. semester.  
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter, om der er kurser i F21, som skal evalueres 
selvstændigt.  
 
Referat af punktet 
Der skal laves semesterevaluering af 4. semester ifølge evakue-
ringsplanen. Det besluttes, at der også laves semesterevaluering 
af 2. og 6. semester, da der er nye kurser på begge semestre.   
 
Handling 
Judith er ansvarlig for udarbejdelse og udsendelse af evaluerin-
ger.  

 
5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 
nr. 3) 

Undervisning og eksamen i foråret 2021 
Sagsfremstilling 
Kort drøftelse af situationen. Er der noget, som studienævnet kan 
gøre?   
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter, om det kan være relevant at lave et spør-
geskema til alle farmaci studerende for at høre, hvordan situatio-
nen opleves på uddannelsen.     
 
Referat af punktet 
Det kan overvejes, om der skal søges om mulighed for undervis-
ning med tilstedeværelse på KFTC, da de studerende på klinisk 
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profil på kandidatuddannelsen snart ikke har været på SDU i et 
år. 
 
Handling 
Ulla overvejer, om der skal søges en dispensation.  
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr 2) 

a) Ændring af studieophold 
Sagsfremstilling 
De fagansvarlige har indstillet en ændring af opbygningen af stu-
dieopholdet til studieledelsen, som har godkendt den nye opbyg-
ning af studieopholdet. Ændringen af studieopholdet indbefatter, 
at ophold på sygehusafdelinger og sygehusapotek sammenlæg-
ges til et fem ugers ophold på sygehusapotek, hvorfra den stude-
rende besøger sygehusafdelingerne. Det faglige ansvar for forlø-
bet vil ligge hos vejledere på sygehusapotekerne.   
 
Bilag 1.  
 
Indstilling: 
Studienævnet drøfter ændringen og beslutter, om den kan god-
kendes.    
 
Referat af punktet 
Studieopholdet kan virke meget opdelt på grund af mange skift, 
da der skiftes mellem mange praktiksteder og mange vejledere.  
Med det nye ophold vil de studerende være 11 uger på privat 
apotek og 5 uger på sygehusapotek, hvor man besøger sygehus-
afdelinger som en del af arbejdet på sygehusapoteket.  
 
Studienævnet godkender det faglige indhold og ændringerne i 
studieopholdet.  
 
Handling 
Studieledelsen skal nu sende forslaget i høring hos sygehusapo-
tekerne med henblik på den videre godkendelsesproces.  

 
7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 
Høring fra HSU og DSIC blandt studerende og medarbejdere 
om forsknings- og ytringsfrihed 
Sagsfremstilling 
Følgende er indstillet til drøftelse i studienævnene på SDU: ”Skal 
der i SDU’s personalepolitiske retningslinjer være en tydeligere 
markering af, at det er en central opgave for et universitet at be-
skytte såvel ansattes som studerendes forsknings- og ytringsfri-
hed, og I givet fald hvordan?” 
 
Bilag 2.  
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Indstilling: 
Studienævnet drøfter henvendelsen fra HSU og indstiller evt. be-
mærkninger hertil.     
 
Referat af punktet 
Studienævnet finder punktet meget relevant, og det er vigtigt, at 
både studerende og medarbejdere har forsknings- og ytringsfri-
hed. Studienævnet har ikke yderligere bemærkninger til det frem-
sendte dokument.  
 
Handling 
Rikke sender studienævnets svar til Rektorsekretariatet.  
 

8. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr 4) 

a) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA.  
 

Referat af punktet 
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 
 
Beslutning 
Tilsagn: 
• Særlige prøvevilkår (1) 
• Ændret ”udeblevet” til ”syg” (1) 
• Afmelding af eksamen (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (2) 
• Merit (1) 
 
Afslag: 
• Afmelding af eksamen (3) 
• Merit (1) 

 
Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
• Særlige prøvevilkår (2) 
• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
• Afmelding af eksamen (2) 

 
9. Eventuelt  

 
 

 
Judith Kuntsche 
Studienævnsformand 

 
Rikke Fisker Christensen 

AC-fuldmægtig 
Studiekoordinator for farmaci 

 


