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Referat fra studienævnsmøde nr. 1 – 2020 
Studienævn for medicin 

Onsdag den 26. februar 2020, 12.30–15.00, NJV12, A5-006 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
12. marts 2020/HN 
 

 

 
Tilstede medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Maj Schneider Thomsen (MST), Stig Andersen (SA), Louise Thomsen Schmidt 
Arenholt (LA) 
 
Afbud medlemmer – VIP 
Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK), Tue Bjerg Bennike (TBB) 

                            
Tilstede medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven (AH), næstformand, Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), 
Mathilde Kristensen (MK), Nisana Ganesalingam (NG), Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
 
Tilstede suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen (EO) 
 
Tilstede observatører     
Diana Stentoft (DS),  Sten Rasmussen (SR), Nitharsana Nagendram og Astrid Aaen Springborg (Studievejledningen)
  
Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst fra studienævnet 
4. Godkendelse af årshjul 2020 
5. Godkendelse af forretningsorden 2020 
6. Gennemgang af uddelegeringsinstruks for dispensations- og meritbehandling 
7. Opdatering af hjemmesiden for MedIS 
8. Information om afholdt info-aften for MedIS 6. semester den 18. februar vedr. grenvalg og betinget 
kandidatoptag  
9. Idéer til ændringer i farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv på 5. semester. Herunder visioner for 
MedIS uddannelsen 
10. Ansøgning om støttende midler til MedIS-rådets studietur 
11. Eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN og SB orienterede om indkomne og behandlede ansøgninger siden sidste møde. 
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2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde -22.1.20 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. 
 
3. Meddelelser og siden sidst fra 
a) Studienævnsformand/studieleder 

 
Afrapportering på implementeringen og anvendelsen af materialet fra taskforcen for fastholdelse 
Der har været afholdt møde fredag den 14. februar, hvor Mette Dencker Johansen, Trine Fink, Ryan Godsk 
Larsen, Freja Tang Severinsen, Camilla H. N. Thomsen, Mads S. Jensen, Tue Bjerg Bennike og Diana Stentoft 
deltog. DS informerede om at AAU har udarbejdet punkter der kan arbejdes med for fastholdelse og 
opfordrede studienævnet til at udvælge de punkter som er relevante for os. Kontaktperson for yderligere 
information er Trine Fink.  
De studerende gjorde i den forbindelse opmærksom på at RUS perioden var for presset og der skal ikke flere 
aktiviteter ind i denne periode.  
 
Vejledning til faglige bedømmere kandidat optag 2020 (ikke rets-kravs bachelorer) 
Der er udsendt vejledning til ansøgningsportalen DANS for faglige bedømmere samt tidsplan for optaget 2020. 
De udpegede faglige bedømmere har HN indkaldt til møder som finder sted 4. maj for MedIS og 11. maj for 
medicin. Efter mødet er der kommet besked om optag til MedIS: 
 
Medicine with Industrial Specialisation / Biomedicine (Aalborg)   36 28 
Medicine with Industrial Specialisation / Medical Market Access (Aalborg) 24 22 
Medicine with Industrial Specialisation / Translational Medicine (Aalborg) 35 25 
 
Opfølgning på forslag til opdatering af semesterbeskrivelser 
SB og HN har været i kontakt med strategi og kvalitet  vedr. opdatering af semesterbeskrivelser. Som 
udgangspunkt skal semesterevalueringerne udarbejdes efter gældende skabelon, men hvis der er behov for at 
indarbejde yderligere information, kan vi dette, så længe vi arbejder inden for skabelonens rammer.  Vi kan 
evt. tilføje mere under en ny overskift, så det er tydeliggjort, at der kommer anden/ny info her. I forbindelse 
med processen for evaluering af kvalitetssystemet vil der blive kigget på, om der er behov for udvikling heraf, 
hvorfor skabelonen ikke kan justeres eller ændres for nuværende. Hvis studienævnet har input kan disse sen-
des til strategi og kvalitet.  
 
Oversigt over udmeldelsesbegrundelser januar-december 2020 
I 2018 kom der flere valgmuligheder i udmeldelsesbegrundelser. Derfor er det kun muligt at sammenligne 
2018 og 2019.  
Medicin: 
For medicinstudiet er de væsentligste udmeldelsesbegrundelser ”Foretrækker anden uddannelse - uden for 
Aalborg Universitet” (2018, 1 og i 2019, 4 personer) yderligere er det ”anden årsag” fra 4 til 6 personer. Der 
var 2 i 2018 med begrundelse ”Skift til anden uddannelsesinstitution” og ingen i 2019. 
MedIS: 
På MedIS studiet gør det samme sig gældende men i endnu højere grad hvor ”Foretrækker anden uddannelse 
- uden for Aalborg Universitet” er steget fra 2 i 2018 til 12 i 2019. Der er yderligere en anden begrundelse ”Er 
ikke interesseret i de jobs uddannelsen fører til” der ligger på 6-7 studerende pr. år. Ellers er der forklarlige 
begrundelser som studierne ikke har så meget indflydelse på som ”Ønsker en mere praksis-
/erhvervsorienteret uddannelse”, ” Egne helbredsmæssige årsager” og ” Foretrækker anden uddannelse - på 
Aalborg Universitet” der kan være skift fra MedIS til medicin AAU. 
 
SB sagde at det er en klar uheldig udvikling at studerende stopper med studiet både på medicin og MedIS 
uden at have valgt en anden uddannelse. På MedIS kan det dog skyldes, at de studerende stopper efter et 1 
år, da de så har fået relevant studieerfaring til at søge ind på medicin via kvote 2 på andre danske 
universiteter. 

https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/590/590838_skabelon-for-semesterbeskrivelser-2019.pdf
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Den store stigning i udmeldelsesbegrundelsen ”Foretrækker anden uddannelse - på Aalborg Universitet” er 
ikke umiddelbart forståelig fra 2018 til 2019. Det eneste sammenfald er at der har været er besparelser på 
studierne der har resulteret i problemer med afvikling af bl.a. gruppearbejde. Dette kan ses ud fra 
undervisningsevalueringen.  
 
Afskaffelse af uddannelsesloftet 
Uddannelsesloftet afskaffes fra 1. marts 2020. Dvs. alle med en tidligere bachelor kan søge ind på ny 
bacheloruddannelse på kvote 2 med frist 1. marts. Dvs. MedIS-studerende kan nu færdiggøre deres bachelor 
eller kandidat og søge ind på f.eks. medicin bachelor (kvote II). 
Se information på https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dobbeltuddannelse 
 

b) Næstformand 
Ingen meddelelser 

c) Studievejledningen 
Der afholdes åbent Hus på Create fredag den 28. februar. 

d) AAUH 
- Der har været afholdt eksamen i akutmedicin som er flyttet i studieordningen fra 6. til 3. semester. 
 Meget lav dumpeprocent til eksamen i januar. Det er gået rigtig godt.  
 
- Prodekan for uddannelse i Oslo har været på besøg. Fredag den 28. februar er der besøg fra Stavanger.    
Besøgene er med henblik på at få erfaringsudveksling på medicinuddannelserne.  
 
- Nordplus samarbejde med Bergen fungerer rigtig godt. Det er udveksling hvor vores studerende kan komme 
til Bergen og studerende fra Bergen kan komme til AAUH. Der er også igangsat samarbejde med Sverige.  
 
- Det blev præciseret at til internship (ERASMUS) kan vi kun tage imod studerende som er indskrevet på et 
udenlandsk Universitet. https://www.internationaltkontor.aau.dk/studieophold-udlandet/erasmus-
studieophold/ 
 
- SA informerede om at han netop er kommet tilbage fra Grønland. SA foreslog at der laves en indsats for at få 
grønlandske studerende til AAU.  Studienævnet diskuterede optagelsebetingelser for grønlandske studerende. 
Se hjemmesiden https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-
vejledning/optagelse-af-gronlandske-ansogere 

e) RHN 
LA har overtaget koordineringen af KO og KØ efter Søren Hagstrøm. 
LA informerede om opstart af kandidatstuderende i Hjørring pr. 1.9.20. Undervisere og lokaler er ved at være 
på plads. 

f) MedIS-rådet 
Afbud fra MedIS-rådet. 

g) Medicinerrådet 
AH informerede om at der har været fejl i slides til forelæsning på 4. semester, modul 4.1 reproduktion. De 
studerende sagde at dette har været en problem gennem de sidste tre år.  
Til reproduktion er det de studerendes opfattelse, at de skal læse mere op end 5 ECTS. SB informerede om, at 
han har gennemgået pensum og dette svarer til 5 ECTS. SB følger op på udfordringen omkring 
eksamensbelastning i modul 4.1.  

h) Andre 
DS informerede om, at hun har deltaget i detaljeret revision af klinisk kompendium for efterår 2019.  
DS fortalte at der har været mange ændringer og opfordrede til revision på de øvrige semestre.  
Det har været en god proces, hvor det ikke er det kliniske indhold som er ændret men i stedet strukturen i 
kompendierne.  
LA opfordrede til ensartethed i alle kompendier (rød tråd). LA vil gerne samarbejde/erfaringsudveksle med 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dobbeltuddannelse
https://www.internationaltkontor.aau.dk/studieophold-udlandet/erasmus-studieophold/
https://www.internationaltkontor.aau.dk/studieophold-udlandet/erasmus-studieophold/
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-vejledning/optagelse-af-gronlandske-ansogere
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/sogning-optag-og-vejledning/optagelse-af-gronlandske-ansogere
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studerende som har været igennem forløbene. 
 

4. Godkendelse af årshjul for 2020  
Studienævnet besluttede at indsætte et punkt på mødet 23. september vedr. strategisk udvikling af studierne.  
Herefter blev årshjulet godkendt og lægges på studienævnets hjemmeside.  
 
AP2020-1:4 Studienævnet besluttede at indsætte pkt. til mødet det 23. september med strategisk udvikling af 
studierne. Årshjulet lægges på studienævnets hjemmeside 
 
5. Godkendelse af forretningsorden for 2020 
Studienævnet besluttede at indskrive faste observatører i forretningsordenen. Herefter blev forretningsordenen 
godkendt og lægges på hjemmesiden. 
 
AP2020-1:5 Studienævnet besluttede at indskrive faste observatørgrupper i forretningsordenen. Forretningsordenen 
lægges på studienævnets hjemmeside. 
 
6. Gennemgang af uddelegeringsinstruks for dispensations- og merit behandling  
SB orienterede om proceduren for uddelegeringsinstruksen. Det blev besluttet at studienævnet til næste 
studienævnsmøde den 25. marts skal komme med deres kommentarer til uddelegeringsinstruksen som opdateres 
herefter.  
 
AP2020-1:6 Studienævnet kommenterer på nuværende uddeleringsinstruks på mødet den 25. marts. 
Uddelegeringsinstruksen opdateres herefter. 
 
7. Opdatering af hjemmesiden for MedIS bachlelor 
LH, TBB og MST har udarbejdet forslag til ændringer til hjemmesiden for MedIS bachelor.  
Udkastet sende til MST, NG og studievejledningen til kommentering. 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/medicin-industriel-specialisering  
Studienævnet gjorde opmærksom på at hjemmesiden for kandidat i MedIS også skal revideres snarest muligt på 
dansk og engelsk. Det færdige arbejde præsenteres på studienævnsmødet den 25. marts.  
 
AP2020-1:7 Arbejdet med revidering af MedIS bachelor hjemmesiden fremlægges på studienævnsmødet den 25. 
marts 
 
8. Information om afholdt info-aften den 18. februar vedr. grenvalg og betinget kandidatoptag for 6. semester MedIS  
SB informerede om det afholdte arrangement. Der var ikke stort fremmøde. Studievejledningen anbefalede, at 
arrangementet ligger den første uge på 6. semester til næste år. De studerendes tilbagemelding fra mødet var, at 
de gerne ville snakke med andre studerende. De studerende var glade for den uofficielle snak med vejledning og 
medstuderende efter mødet. Studienævnet diskuterede muligheden for at mødet til næste år bliver mere konkret.  
Der fremkom forslag om at studerende får mulighed for at følge en kandidatstuderende for en dag.  
Studievejledningen foreslog at de holder et møde og diskuterer, hvad der kan gøres bedre til næste gang.  
Det blev besluttet at studievejledningen udarbejder et forslag til næste informationsmøde i februar 2021. 
 
AP2020-1:8 Studievejledningen udarbejder et forslag dagsorden for 6. semester informationsmøde i februar 2021. 
 
9. Idéer til ændringer i Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv på 5. semester 
Herunder visioner for MedIS-uddannelsen  
Der var indkommet ændringsforslag til Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv fremsendt fra en 
studerende som tidligere har arbejdet indenfor området. Parisa Gazerani var inviteret til at fremlægge forslaget.  
Der var flere forslag om konkrete ændringsforslag indenfor GMP, GLP mm. 
Parisa informerede om, at på bachelor er faget kun indledning og i den nye studieordning bliver der meget mere 
fokus på disse områder på kandidatuddannelsen. Derfor var der i studienævnet ikke umiddelbart tilslutning til at 

https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/medicin-industriel-specialisering
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lave ændringer der vil dog blive byttet om på to moduler på 5. semester i skemaet. Farmakologi i præklinisk og 
økonomisk perspektiv vil fremadrettet blive afholdt før Regulatoriske og etiske aspekter i klinisk forskning. 
 
2020-1:9 Tilbagemelding til Flemming Hein Andersen om studienævnets behandling af forslag til ændringer i modul 
5.3 
 
10. Ansøgning om støttende midler til MedIS-rådets studietur  
Studienævnet godkendte bevilling af 10.000 til studietur til København og 10.000 til MedIS-Awareness. 
 
11. Eventuelt  

Studienævnsseminar i Odense 2. og 3. marts 2020 
Der er udsendt program til studienævnsseminar i Odense den 2. og 3. marts som er sendt til deltagerne. 
 
IT i MedIS og Medicinuddannelsen 
De studerende ønskede klart mere IT i medicinuddannelsen. Der var fra klinisk side ikke den store bekymring om 
dette, hvor de synes IT kundskaber er tilstrækkelige.  
 
AP2020-1:11 Studienævnet besluttede at have pkt. på mødet den 23. september om IT i MedIS og 
Medicinuddannelserne 
 

 
  


