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Dagsorden:  
 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Censorindberetninger sommer 2021 
5. Semester/uddannelses evalueringer + semesterkoordinatorrapporter F21 behandles 
6. Punkter til behandling vedr. kvalitetssikringssystemet 
7. Godkendelse af studieordningsændringer for bachelor i MedIS og Medicin og kandidat medicin 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN orienterede om behandlede ansøgninger siden sidste møde. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
3. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  
Status vedr. SUND byggeri 
PS informerede om at der indkaldes til et nyt møde i SUND-byggeri, hvor der skal ses på case lokaler i NAU. 
Studienævnet havde en diskussion om case lokaler og om der er tænkt på lokaler til kliniske øvelser som ligger om 
eftermiddagen. Desuden blev det diskuteret, hvorvidt lokalebook systemet kan gøres mere fleksibelt, således at 
skemalægning kan blive optimal.  
Der var en snak omkring at afholde 5. og 6. semester medicin kandidat 2 gange årligt.   
Idræt får undervisningslokaler i Gigantium.  

b) Næstformand 
Udpegning af årets underviser  
AH informerede om at der er kommet 56 indstillinger i år. De studerende i studienævnet har ud fra gældende 
kriterier kåret årets underviser som offentliggøres til SUNDS nytårskur. Desuden har de studerende blandt 
indstillingerne valgt 4 af de bedste kandidater ud fra Universitetets kriterier for god undervisning, som får besked 
om, at de har været indstillet.  
AH sagde, at der skal udarbejdes et nyt system til indstillingsproceduren fra næste semester.  

c) Studievejledningen  
Afbud fra Studievejledningen pga. studiepraktik.  

d) AAUH 
Det går godt med undervisningen. På 6. semester arbejdes der med ledelseskompetencer. Emne: Hvem er offeret, 
når der kommer klager over lægefejl. Hvordan kan læger handle.  
SA orienterede om at der er ønske om arktisk medicinsk modul.  
PS informerede om at der er etableret ledelses kursus i samarbejde med regionen. Desværre med for lille 
tilslutning blandt de studerende, da de var optaget af undervisning. I stedet vil arrangementet blive afholdt ifm. 6. 
semester. Der er sendt information ud til alle studerende.  

e) RHN 
Det går godt med afvikling af undervisning.  

f) MedIS-rådet 
Status for kandidatopstilling til AAU-Valg 2021 (studerende) MedIS 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) er genvalgt, Iben Bang Andersen og An-Mei Yang Lingren Svendsen, 3. semester  
Kommentarer til undervisning 
Der har været utilfredshed med mængden af forelæsninger til psykiatri på 3. semester. Uoverensstemmelse 
mellem skema og afholdte forelæsninger til mikrobiologi. Der har manglet en forelæsning til ernæring og 
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fordøjelse II. Denne er planlagt nu.  
MedIS rådet er ved at planlægge brug af midlerne til Covid 19 fonden.   

g) Medicinerrådet 
Status for kandidatopstilling til AAU-Valg 2021 (studerende) Medicin 
Andreas Hesthaven, Jessica Jamal El-Hage-Ali, Phillip Sperling  
Kommentarer til efterårssemesteret 
1. semester 
- Erfaringsopsamling på 1. semester for moduler og PBL kunne evt. udelades. 
- Der er godt fremmøde til cases.  
- Der manglede tid til embryologi forelæsning med Trine. Kunne dette evt. blive dobbeltforelæsning.  
3. semester 
-  Psykiatri forelæsninger er blevet meldt sent ud.   
- Kliniske øvelser skal ligge inden klinik ophold.  
- Til nervesystemet og bevægeapparatet I har der været uregelmæssigheder i skemaet ift. de afholdte 
forelæsninger. 
- Projektgruppedannelse har fungeret godt.  
5. semester 
Ekstra klinikophold har fungeret godt.  
Der har været dårligt fremmøde til Case start og slut. Forslag om at bruge mere tid på slut end start. SB sagde at 
det er op til underviseren og case holdet om fordelingen.  
Det blev påpeget, at det skal kommenteres i Survey, hvis der er utilfredshed med case underviser  
De studerende er bekymrede for, om de består OSCE, da dette er forudsætning for at gå til eksamen i respirations, 
kredsløbs- og urinvejssystemerne II. Reeksamen for OSCE afholdes i august for de studerende som er dumpet og 
kan derfor færdiggøre bachelor inden kandidat. 
De studerende ønskede at der informeres om, at OSCE er en selvstændig prøve i maj, som skal bestås inden 
adgang til respirations, kredsløbs, og urinvejssystemerne II. Ændringen betyder at hvis studerende ikke består 
OSCE kan de ikke gå op i juni, men skal til reeksamen i modulprøve sammen med respirations, kredsløbs- og 
urinsvejssystemerne II. 
HN og SB udsender information på Moodle. 
Kandidat medicin 
Der er en del studerende som ønsker, at de selv kan vælge grupper i stedet for administrative inddelinger. Mange 
studerende ser ikke deres grupper i længere perioder. De studerende opfordrede til, at man genovervejer denne 
mulighed. Evt. hvor man kan ønske en makker i en gruppe og resterende gruppe dannes administrativt. LBT 
nævnte, at dette også har været nævnt som et ønske i Survey.  
De reflekterende teams har fungeret godt.  
Der er mangel på klinikpladser til ortopædi, så alle studerende har ikke kunne få den planlagte undervisning.  
Der arbejdes på at få kirurgiundervisning til Hjørring.  
Andre 
Ingen kommentarer. 
 
4. Censorindberetninger sommer 2021  
Ved gennemgang af indberetningen var der enkelte steder hvor niveau og fag havde været for lavt, men også 
tilkendegivelse af niveauet af almen medicin var over standarden ift. andre Universiteter. 
SB sagde, at når man søger på censorer i digital eksamen, kan man skrive konkret om faget, så at sikre et fagligt 
match. Der var forespørgsel om at give feedback til censorer, hvilket kræver en mail til censorkorpset.  

 
5. Semester/uddannelses evalueringer + semesterkoordinatorrapporter F21 behandles  
Studienævnet ser på bedre IT-løsninger til distribution af bilag.  
SB og HN undersøger mulighederne med ITS.  
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Studienævnet gennemgik semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter for F21 
Generelt har der været meget lavere svar procent ift. tidligere år. 
Studienævnet nævnte, at det er mere velegnet at evaluere på semestergruppemøderne, da de ligger under 
afholdes af semestrene.  
 
SRP informerede om, at der er afholdt et møde med semesterkoordinatorerne, inden 
semesterkoordinatorrapporterne blev sendt ud. Dette for at orientere om, hvordan studienævnet forholder sig til 
de enkelte kommentarer, og hvordan proceduren er for opfølgning. Forslag om ved semesterstart at der er et 
oplæg fra semesterkoordinator om betydningen af, at de studerende svarer på spørgeskemaet. 
 
SB informerede om at der bliver bedre mulighed for at redigere og tilpasse Survey. 
Medicin kandidat: AH, SA, JKK og SA deltager i en arbejdsgruppe og udarbejde udkast som præsenteres for 
semesterkoordinatorerne.  
SRP har indkaldt til møde den 12. november 2021, hvor alle semesterkoordinatorer samt Louise Juvoll Madsen er 
inviteret. Louise har dog informeret om at der først den 1. december er møde med Strategi og Analyse omkring 
spørgerammen for spørgsmålene, og hvor meget, vi må have lov at ændre på. Mødet den 12. november 2021 
forventes dermed ikke at ende ud i et færdigt produkt, men blot synliggøre vores ønsker/behov, som Louise kan 
tage med videre.  
 
MedIS og Medicin Bachelor 
2. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Semesterkoordinatorrapporten behandles på studienævnsmødet i november.  
Svarprocent: 57% 
 
4. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Godkendt. 
Svarprocent: 37% 
 
6. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Godkendt. 
Svarprocent: 34% 
 
MedIS kandidat 
2. Semester  
Godkendt. 
Svar procent: 53% 
 
4. Semester  
Studienævnet gennemgik semesterevalueringen og havde ikke yderligere kommentarer til afvikling af semesteret.  
Svar procent: 16% 
 
Medicin kandidat 
2. Semester  
Semesterkoordinatorrapporten behandles på studienævnsmødet i november.  
Svarprocent: 15% 
 
3. Semester  
Godkendt. 
Svarprocent: 16% 
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4. Semester  
Godkendt. 
Svarprocent:  7% 
 
6. Semester  
Betinget godkendt.  
Svarprocent: 16% 
Semesterkoordinator skal gøre opmærksom på følgende: 
 
Integreret medicin, kirurgi og klinisk farmakologi:  
• Der er en del klager over forelæsningernes niveau var forskellige. Nogle på speciale uddannelsesniveau andre på 
6. sem bachelor niveau.  
• Der er en meget høj procentdel der har savnet feedback fra undervisere.  
 
Lægen i samfundet: Retsmedicin, Socialmedicin, Samfundsmedicin, Arbejdsmedicin og Almen medicin:  
• Der savnes generelt information fra start. Fx en oversigt over indhold i port folio og deadlines for afleveringer 
etc. 
 
Sexologi 4. semester  
Godkendt.  
 
6. Punkter til behandling vedr. revideret kvalitetssikringssystem  
Årshjul for justeret kvalitetssystem  
 
Progression på bachelor og MedIS kandidat 
Studienævnet havde en længere diskussion om progression.  
TBB sagde der er progression men fortsat for stort overlap. De studerende glemmer, hvad de har lært på de 
tidligere semestre. Spirallæring skal være på et højere niveau.  
Der var enighed om at for at sikre spiral curriculum, skal undervisere mellem niveauerne i samme fag tale sammen 
og dermed opnå progression.  
På kandidat i MedIS, er der også utilfredshed med at samme læringsmål anvendes som på bachelor.  
De studerende møder derfor ikke op, når der undervises i pensum fra tidligere semestre, selvom dette skulle være 
på et højere niveau. 
PKK nævnte at progression er vigtig, men at det også nogle gange er meningsfyldt at repetere.  
PS foreslog at der indsættes spørgsmål i Survey vedr. gentagelser af pensum.  
SB sagde at progression efter ny revision klart vil blive afspejlet i studieordningen. 
 
Studienævnet var enige om at der skal være opmærksomhed fra bachelor til kandidat MedIS om at kandidat er en 
ny uddannelse, hvorfor gentagelse af pensum kan være nødvendigt.  
 
Progression på medicin kandidat 
Studienævnet var enige om at progression på medicin kandidat er tilstrækkelig.  
 
7. Godkendelse af studieordningsændringer for bachelor i MedIS og Medicin og kandidat medicin  
SB orienterede om at digitale læringsmål er implementeret i studieordningerne.  
 
Studienævnet havde en længere diskussion omkring processen for studieordningsrevisionen. 
 
MST sagde, at de modulansvarlige har oplevet, at de blev overset i denne proces som har været for kort. 
For at sikre progression er det de enkelte modulansvarlige, som kender modulerne bedst der skal høres.  

https://www.kvalitet.aau.dk/nyheder/nyhedsvisning/nu-er-aarshjulet-tilgaengeligt.cid523788
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TBB sagde, at fordi de centrale undervisere ikke har været med, kunne det overvejes, at det kun er digitaliseringen 
som indsættes i denne studieordningsrevision. Hvis man ændrer på start af bachelor, skubbes dette hele vejen op.  
 
SB sagde, at på sidste studienævnsmøde blev det klarlagt, hvad studienævnet ønskede af ændringer i 
studieordningsrevisionen. Dette blev behandlet på arbejdsmøde den 21. september.  
På studienævnsmødet blev det besluttet, hvem som deltog i arbejdet. Der blev aftalt en kombination mellem 
undervisere og modulkoordinatorer.  
 
SB og PS har efterfølgende redigeret de indsendte ændringer og indsat disse i studieordningen. Herudover er 
Blooms Taksonomi gennemarbejdet for at opnå progression i uddannelsen. Den reviderede studieordning blev 
sendt til høring hos modulansvarlige den 18. oktober.  
 
Alle kommentarer der er kommet retur er blevet behandlet og medtaget i revisionen. Den endelige revision blev 
sendt til høring hos alle modulansvarlige på bachelor den 1. november. Uddannelsesjura har godkendt udsættelse 
til 5. november. Herefter skulle studieordningen i høring i dekanat, de andre Universiteter, censorkorpset og 
sundhedsstyrelsen. Efter høringsfasen var der mulighed for en korrektion for tage hensyn til høringssvar fra de 
høringsberettigede.  
 
SB sagde, at det var et ønske fra medicinere, at de ville have mere biokemi/molekylærbiologi og genetik ind i 
starten af studiet.  
Der integreres en stor del af fag ”videregående biokemi” MedIS 5. semester på 1. semester bachelor for både 
medicin og MedIS i faget Molekylærbiologi og Genetik på 15 ECTS. MedIS uddannelsen har så fået et nyt fag 
”Molekylærbiologi og Genetik I Sygdomspatogenese” på et højere niveau, der er målrettet parakliniske afdelinger.  
Jacek har rette det nye fag til, så det er blevet på et højere niveau. Jacek holder faget sammen med Lone Sunde 
(Klinisk Genetiker), så det også er målrettet klinisk genetik. 
 
Som kommissorium for studieordningsrevisionen og mødet den 21. oktober er den væsentligste ændring at 
Farmakologi er flyttet til 4. semester og introduktion til basalfagene er blevet til molekylærbiologi og genetik. I 
forhold til kommissoriet er der ikke sket ændringer i studieordningen af statistiks placering samt forskningsledelse 
ikke er kommet ind som en selvstændig del på bachelor i et fag. Der var enighed at forskningsledelse først bliver en 
del af pensum på kandidatuddannelsen.  
 
TF har ønsket det autonome nervesystem på 1. semester. Dette ses der på til mødet den 3. november 
 
SRP foreslog at der fremadrettet til revisioner tilknyttes en tovholder på hvert modul for at sikre historik. 
Studienævnet var enige om at til fremtidige revisioner skal alle interessenter indkaldes til møde for at komme med 
input. Der skal også være længere tid til kommentering. 
 
Action point 
Det blev på mødet besluttet at afholde orienteringsmøde om studieordningsrevisionen den 3. november kl. 14.30 
for alle modulansvarlige på bachelor.  
 
Konklusion fra mødet afholdt 3. november 
På mødet blev det besluttet udelukkende at indsætte de digitale læringsmål til igangværende revision. 
Det blev besluttet, at en yderligere revision er nødvendig, men at dette skal foregå i en proces, hvor der er afsat 
tilpas tid til intern høring.  
En del undervisere oplevede i processen, at de ikke har haft tid nok til at gennemarbejde deres forslag til revisionen. 
Derfor kunne de ikke stå inde for kvaliteten. 
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Arbejdet vil dog ikke være spildt, idet meget kan bruges igen til kommende revision dog tidligst om 3 år, da 
høringsprocessen kun kan gentages med et vidst interval. 
Dette giver derfor god tid til at få gennemarbejdet en kommende revision.  
 
Action points: 
 
2021-7: Pkt. 3 
Information på moodle vedr. OSCE prøve som ligger i juni måned og skal bestås som obligatorisk element før 
deltagelse i respirations, kredsløbs- og urinvejssystemerne II  
 
2021-7: Pkt. 3  
Kontakt til ITS vedr. mulighed for at bruge OneDrive som supplement til SN fileshare 
 
2021-7: Pkt. 5 
SB orienterer semesterkoordinatorer om studienævnets procedure for behandling af koordinatorrapporter. 
 
 


