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Referat fra studienævnsmøde nr. 4 – 2022  
Tirsdag d. 24. maj 2022 - 12.30-15.30, NJV12, A6-104 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
3. juni 2022/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA) 
Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK) (afbud) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) (afbud) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT)                        
 
Medlemmer – Studerende 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS) - MedIS 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) – MedIS  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS  
Johanne Havskov Thygesen (JT) - Medicin 
Andreas Hesthaven, (AH) – Medicin  
Phillip Sperling (PS) - Medicin 
 
Observatører    
MMA – Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK) (afbud) 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Simone Riis Porsborg (SRP) 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) (afbud) 
AAUH – Stig Andersen (SA) 
Almen Praksis – Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Pædagogisk repræsentation – Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PKT) (afbud) 
Folkesundhedsvidenskab – Henrik Bøggild (HB) 
Prodekan for uddannelse – Jeppe Emmersen (JE) (afbud) 
Viceinstitutleder HST og KI-  Louise Pape Haugaard (LPH) (afbud), Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Studievejledningen 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali  
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup 
 
Referent 
Helene Nørgaard 
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Dagsorden:  
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Udpegning af ny studieleder for medicinuddannelserne 
3. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde 
5. Præsentation af Thisted som klinik ophold i medicin 
6. Orientering om forsinkede studerende F22 
7. Godkendelse af mødeplan for F23 
8. Behandling af semesterbeskrivelser for E22 
9. Meritudvalg til før-start merit behandling i august (danske og udenlandske Universiteter 
10. Udkast til studieordningsrevision for MedIS 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Dispensationsansøgninger blev gennemgået og vurderet.  
 
2. Udpegning af ny studieleder for medicinuddannelserne 
Studienævnet behandlede indkomne interessetilkendegivelser vedr. funktionen som studieleder for medicinuddannelserne. Baggrund 
for udpegning af ny studieleder er at Svend Birkelunds funktionsperiode ophører pr. 30. juni 2022. 
Studienævnet diskuterede de indkomne ansøgninger jfr. AAUS-vedtægt §70. 
HN har efterfølgende indsendt indstillinger til Dekanen.  
 
3. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden blev godkendt. Der fremkom ingen punkter til eventuelt.  
 
SB orienterede om at i referat fra mødet den 27. april skal der præciseres yderligere til pkt. 8: Godkendelse af handlingsplaner. Der 
udsendes et revideret referatet til studienævnet til godkendelse.   
 
Der var herefter en kort præsentationsrunde af studienævnets medlemmer.  
SB bød velkommen til nye studievejledere, Helena Birk Wisby (MedIS, 4. sem.) og Caroline Pilkjær Houmøller (Medicin, 4. sem.). 
Herudover bød SB velkommen til Sofie Emilie Rudgaard Nyrup som er ny repræsentant for MedIS-rådet. 
 
4. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde  

a) Studienævnsformand/studieleder  

Ny repræsentant for MedIS-rådet 

Sofie Emilie Rudgaard Nyrup 

Ansøgninger om befordringsgodtgørelse 

Der er indkommet 8 ansøgninger fra studerende vedr. befordringsgodtgørelse. Der er er fortsat midler til MedIS -Awareness 

mm.  

Nye medlemmer i studienævnet pr. 1. august 

AK har fået nyt job og stopper pr. 1. august og PS dimitterer til sommer.  

SB takkede for det store arbejde som begge har leveret i studienævnet. 

SB bød velkommen til nye medlemmer: Carsten Bjarkam (VIP) erstatter AK og Jessica Jamal El-Hage-Ali (studerende) 

erstatter PS. 

 

b) Næstformand 
Fortsat mistrivsel efter Corona. Der arbejdes på arrangementer mm.  
 

c) Observatører 
Ingen meddelelser. 
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5. Præsentation af Thisted som klinik ophold i medicin  
Trine Langfeldt Hagen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Medicinsk afdeling Thisted præsenterede Thisted som klinik ophold for 
medicinsemesteret.  

Der sendes til efteråret 10 studerende til Thisted i medicin. Thisted er et lille sygehus med 35 medicinske senge.  
Et akut hospital med stort flow i ydre område og med bredt patientudsnit.  
Der er fyldt KBU-pladser op gennem mange år. Godt læringsmiljø og bred medicinsk uddannelse.  

Sygehuset er placeret midt i Thisted. Godt med aktiviteter uden for arbejdspladsen både fagligt og socialt. Blandt andet tur til 
nationalpark Thy og 24 timers tur i shelter.  

Som leder af konferencer er det yngre læger som er ordstyrere. Thisted uddanner yngre læger og har erfaring med at 
uddanne dygtige KBU-læger.  

Uddannelseslæger skal lave obligatorisk elektroniske evalueringer. Der gives fine evalueringer fra studerende.  

Der er flad struktur. De studerende får bredt udsnit af patienter så de får deres kliniske færdigheder.  

Afdelingen har 8 KBU-læger og 5-6 introlæger i intern medicin og 3-5 YL i hoveduddannelse i almen medicin. 

Overlægerne i afdelingen dækker stort set alle medicinske specialer. Bredt ambulant felt.  

Lægebussen kører mellem Aalborg og Thisted alle dage, men det anbefales, at stud.med. bor på matriklen i ugens løb for at 
få det fulde udbytte af klinikophold, inkl. sociale aktiviteter, deltagelse i aften- og weekendarbejde etc.. Vagtværelse med 
fælles faciliteter stilles gratis til rådighed for stud.med.  

Der er ansat speciallæger indenfor de fleste intern medicinske specialer (der er også nogle enkelte speciallæger, der ikke er 
overlæger endnu) 

Der afventes endelig model for undervisning i de parakliniske fag - Aalborg fysisk vs. virtuel undervisning - dog vil nogle 
caseundervisninger ligge i Aalborg, mens de medicinske caseundervisninger vil foregå lokalt i Thisted.  

Sygehuset har tilknyttet lokal Forskningsenhed og faciliteter til simulationstræning.  

6. Orientering om forsinkede studerende F22  

SB orienterede om opgørelse af frafaldstruede F22. Jfr. ny procedure har HN sendt nogle af de studerende som er forsinkede videre 

til trivselsvejledningen som telefonisk har kontaktet de studerende. Studie- og trivselsvejledningen har givet feedback, og de har haft 

positive tilbagemeldinger ift. kontakt til de studerende der er henvist. Ca. halvdelen af de studerende som studie- og 

trivselsvejledningen har kontaktet, har ønsket en samtale og er glade for at blive kontaktet telefonisk.  

 Samlet antal 
Tilbudt samtale med 
trivselsvejledningen 

Tilbudt samtale med 
SN 

Studieplaner kendt 
i forvejen 

Medis bachelor 33 12 7 14 

Medicin bachelor 34 12 7 15 

Medis kandidat * 31 0 1 30 

Medicin kandidat 51     51 
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7. Godkendelse af mødeplan for F23  

Studienævnsseminar i Odense afholdes tirsdag den 28. februar og 1. marts 2023 (uge 9) 

Møde 10 i januar – konstituerende møde 

Onsdag den 2. marts – møde 1 

Onsdag den 29. marts – møde 2 

Onsdag den 26. april – møde 3 

Onsdag den 26. maj – møde 4 

HN har indkaldt i Outlook til fastemedlemmer.  

 

8. Behandling af semesterbeskrivelser for E22  

Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstilling fra studienævnets medlemmer.  

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller om der var forhold fra 
semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i den nye beskrivelse.  
 

Semester Konklusion Bemærkninger 

Bachelor: 
1. semester MedIS 
og Medicin, LBT og 
AS 
 

Betinget 
godkendt. 

Godkendes når studienævnets kommentarer inddrages. LBT og AS 
sender kommentarer til semesterkoordinator der sender revideret version 
til HN.  

3. semester MedIS 
og Medicin, MST og 
IA 

Betinget 
godkendt. 

SB tager kontakt til Louise Pape Haugaard vedr. udregning af 
konfrontationstimer ifm. projektet. Når vi får et svar sendes der besked ud 
til alle semesterkoordinatorer der har projekter på semestret incl. Louiza 
som har 3. semester 

5. semester MedIS  Ikke godkendt Retur til koordinator 

5. semester Medicin Betinget 
godkendt. 

Godkendes når studienævnets kommentarer inddrages. AK og AJ sender 
kommentarer til semesterkoordinator der sender revideret version til HN. 

Kandidat:  
1. semester MedIS,  

Behandles på 
august mødet 

 

3. semester MedIS, 
SB og JT 

Godkendt  

1. og 2. semester 
Medicin, LA og AH 

Betinget 
godkendt. 

Godkendes når studienævnets kommentarer inddrages. LA og AH sender 
kommentarer til semesterkoordinator der sender revideret version til HN. 

3. semester Medicin, 
SA og PS 

Behandles på 
august mødet 

 

4. semester Medicin, 
SA og PS 

Godkendt  

5. semester Medicin, 
SB og JT 

Betinget 
godkendt. 

Godkendes når det er tjekket at undervisningstidspunkter er korrekte. HN 
kontakter semesterkoordinator der sender revideret version til HN. 

Master: 
3. semester sexologi, 
LBT og AS 

 Godkendes når studienævnets kommentarer inddrages.  
LBT og AS sender kommentarer til semesterkoordinator der  
sender revideret version til HN. 

 

Studienævnet ønskede at evaluere på brug af revideret semesterbeskrivelsesskabelon. Det blev besluttet, at TBB udsender 

evalueringsskema til modulkoordinatorer og semesterkoordinatorer.  
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9. Meritudvalg til før-start merit behandling i august (danske og udenlandske Universiteter) 
AS og SB indgår i meritbehandlingen. Ansøgningerne er klar sidst uge 32 og skal der arrangeres møde i uge 34. Louise Kolind 
indkalder til møde.  
 
10. Udkast til studieordningsrevision for MedIS  
MST og LBT præsenterede forslag til procesplan for MedIS, og hvordan den bedst kan flettes sammen med den igangværende 
procesplan for medicin. Der er afsat halvandet år til processen for at sikre at alle interessenter er inddraget.  

 
Tidsplan: 
 
August/September 
På et studienævnsmøde inden stormødet, skal der udpeges ”fagkoordinatorer” samt have lavet udkast til overordnet struktur af BA 
Medis/Medicin  
 
Oktober 

Stormøde på KI 

Det er meget vigtigt, at modulkoordinatorer er med både for at de får input fra klinikken, men også for at klinikken kan få sat ansigt på, 
hvem der står for hvilke moduler 
 

Oktober-december 

Workshops med modulkoordinatorer, fagkoordinatorer og andre interessenter på spor for MedIS/medicin samlæsnings og separate 

spor på MedIS eller medicin moduler 

Workshops skal muligvis gentages eller sammenlægges for nogle moduler for at alle interessenter kan deltage og vi sikrer at der ikke 
er overlap og vi ser progression  
 
Januar 

Arbejdsgruppen indsamler udkast til reviderede moduler og samler dette til første revisions udkast version 1.0 

Marts 

Primo marts sendes version 1 til kommentering ved studienævnet og drøftes på studienævnsmøde ultimo marts 

Efter kommentering tilrettes version 1.0 til version 2.0 og udsendes til alle  

April 

Deadline for feedback på version 2.0 fra alle (modulkoordinatorer, fagkoordinatorer, undervisere og andre interessenter 

Tilretning og revision i arbejdsgruppen til version 3.0 

Maj 
Studienævnet får version 3.0 til behandling, evt. småjusteringer foretages og godkender 
 
 


