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Referat fra ekstra ordinært studienævnsmøde 
Fredag den 18. juni kl. 14.30 til 15.30, NJV12, A6-005 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
18. juni 2021/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Tue Bjerg Bennike (TBB) 
Stig Andersen (SA)  
Carsten Reidies Bjarkam (CRB) – Microsoft teams 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) – Microsoft teams 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) Afbud 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) 
 
Inviterede 
Lars Hvilsted Rasmussen, Dekan (SUND) 
 
Sekretær og referent 
Helene Nørgaard (HN) 
 
 
0. SB informerede om baggrundsviden til opslag for funktion til studieleder: 
Se det som Svend har sendt til mig.  
Universitetsloven blev lavet om.  
Hvorfor er studielederfunktionen interessant. De andre universiteter har sammenfald mellem funktionerne.  
SB informerede om lovgivning og kvalitetssikrings system(større arbejde fra studienævnet).  

 
Der er indkaldt til ekstraordinært studienævnsmøde, da Dekanen har afvist begge studienævnets indstillede 
kandidater til funktionen som studieleder, indkaldes der hermed til et ekstraordinært studienævnsmøde.  
Til mødet vil Lars Hvilsted Rasmussen deltage og uddybe afvisningen, samt redegøre for den fortsatte proces 
for at udnævne en ny studieleder.  
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Louiza Bohn Thomsen som har trukket sit kandidatur har mulighed for at deltage under Lars’s orientering og det 
efterfølgende punkt, hvor der evt. skal træffes en beslutning om valg af kandidat. 

Svend Birkelund og Louise Arenholt må deltage under Lars’s orientering (punkt 1) men er begge inhabile ift. beslutning 
om valg af ny studieleder. 

Ovenstående er godkendt af juristerne. 

1. Orientering v/ Lars Hvilsted Rasmussen (14.30-15.00) 
Supplerende oplysninger fra Lars Hvilsted.  
De inhabile som skal gå ud fra punkt 2.  
Lars sagde at han skal godkende studienævnets indstiling til studieleder i processen. Dekanen 
sidder her i dag fordi han ikke har godkendt studienævnets indstilling.  
God idé at få mulighed for at drøfte dette. Øvrige Universiteter sammenfald. På Aalborg 
Universitet tilstræber man at Studienævnsformand og studieleder ikke er samme persone. Der er 
givet dispensation til at Svend har kunne varetage begge roller. I perioder skal disse ting til valg og 
derfor har der været denne proces. Da processen var på vej havde Dekanen viden om at der var en 
tandlægeuddannelse på vej til det sundhedsvidenskabelige fakultet. Argument for at opdele rollen 
er at få så meget arbejdskraft som muligt til også en ny uddannelse. Der vil være behov for at 
justere på studieplaner og andet. Medicin er vokset fra 50 til 180. Forventning om at når det 
topper kommer vi på 250 til 300 studerende. Ujævning mellem fakulteterne i danmark. Det kræver 
justeringer at opretholde høj kvalitet når flere skal igennem. Arbejdsopgave vil fremadrettet vokse 
markant. Dekanen sagde at han er tilfreds med Svends arbejde.  
Dekanen vurderer at studielederfunktionen kræver op mod en halvstilling. Der er brug for at SB 
står for at udvikle et studienævn. Der er ny akkrediteringsrunde som er stor opgave. Derfor har 
Dekanen vureder at det ikke er en rimelig opgave for en person.  
Ny fakultet ubalance mellem undervisere, studiebestand af MedIS og Medicin er vokset.  
Medin kandidat 811. Vip sammensætning på fakultetet der skal flere i de biologiske områder.  
Brug for at SB løfter opgave med mikrobiologi mm.  
Stor forsknings og undervisningsopgave for SB. Derfor er det i Dekanens optik ikke fornuftigt at 
placere en studielederpost hos SB. Dekanen sagde at SB spiller en vigtig rolle for fakultetet.  
Derfor har Dekanen valgt at afvise SB til studielederposten.  
 
Louise Arenholt 
Dekanen sagde at Louise gør det fremragende og har været årets underviser.  
Med stigende antal studerende på medicin og højt antal på MedIS. Regionshospitalet i Hjørring 
skal løse opgaver på kliniske del på både bachelor og kandidat. Gyn-obs og pædiatri og medicin. 
Der arbejdes på at kvalificere at kirurgi kommer til Hjørring. For at højne kvaliteten er det den 
klinik som er anerkendt. Derfor skal vi benytte Hjørring til disse områder. I den forbindelse spiller 
Louise en afgørende rolle og koordinerer i Hjørring. Frikøbt ½ stilling. Skal kvalificere til at blive 
overlæge. Dekanen argumenterede for det er vigtigt at skabe en karriere for Louise på højt niveau. 
Studieleder er en tidsbegrænset stilling og hun vil blive kørt ud på et sidespor 
Ser at Louise får mere indsigt i de administrative ting. En fremtid på posten og på Universitetet.  
 vil være en mulighed.  
 
Dekanen afsluttede med at sige, at det ikke er fordi kandidaterne ikke er kvalificerede, men der er 
brug for dem på andre poster.  
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Opgavens karakter og omfang.  
Københavns Universitet på det sundhedsvidenskabelige fakultet.  
Overvejelser om tre uddannelser, skal det så være en læge som skal varetage rollen som 
studieleder. Det er en administrativ stilling. Det er ikke et fagligt argument at det skal være en 
læge som er studieleder. Det står ingen steder i lovgivningen.  
Dekanen opfordrede til at studienævnet ser på den liste som er indgivet. Dekanen ønskede at de 
argumenter han har fremsat er logikargumenter. Rektor har overordnet for Universitetet og Dekan 
skal stå inde for studernede og ansatte. 
Dekanen opfordre til at der indgår en ny overvejelsesfase i studienævnet.  
 
AJ: Spurgte om det kan uddybes om det kan være en fordel med læge som studieleder.  
Dekanen: Studieleder er administrativ person som skal få tingene til at fungere.  
Prodekanen for uddannelse Jeppe Emmersen er alment kendt i Danmark i de medicinske 
selskaber. Ingen problemer med at det ikke er læger. Fuld accept.  
Fordi faglige baggrund ikke er bestemt skal man ikke trædes ned. Mange andre fagligheder kan 
løfte disse opgaver.  
 
AH: Studielederen vil tiltræde pr. 1. august.  
JT: Louise Arenholdt har søgt stillingen og søger den for at blive i den.  
Dekanen: Ser en fremtid for Louise som klinisk fremtid. Derfor har dekanen dette synspunkt.  
 
LA: Har valgt at søge stillingen fordi det kunne være en del af karrieren. Halv klinisk og 
uddannelsesstilling. Ville være ked af at miste planlægning og koordinering i Hjørring.  
 
SA: Studielederfunktionen er administrativ stilling og ansigt udadtil.  
På studienævnsseminarer deltager der læger og at det er en studieleder fra Aalborg der 
repræsenterer som studieleder.  
 
Har deltaget i møde med censorformandskabet, hvor det spillede en væsentlig rolle, om det var 
en læge som var studieleder. Tydeligt hvornår Aalborg blev taget alvorligt.  
 
Kliniske fundament betyder meget. Kommunikation med klinikken betyder rigtig meget. Der er 
ligger noget i kommunikationen mellem læger som kan være vanskelig at få med f.eks. en kemiker.  
Dekanen hørte hvad Stig sagde.  
1. Dekanen fastholder reglerne som ikke siger noget om at det skal være en læge.  
2. Dekanen tegner officielt det sundhedsvidenskabelige faktuelt. Nye vision er samarbejde på 
tværs. Ikke en fordel hvis kolleger kun vil tale med læger. Fejl at man kun kan opnå respekt, hvis 
man har en faglig uddannelse som læge.  
 
TBB: Hvis det bliver ikke lægelig studieleder.  
Dekanen stor ansigt udadtil. Der er mange medspillere. I censorformandsskabet kan man fortsat 
sende Svend.  
 

2. Studienævnet skal tage endelig stilling til Dekanens afslag af de indstillede kandidater og der 
skal hvis muligt træffes beslutning om det videre forløb i processen (15.00-15.30) 
De afviste kandidater deltog ikke under punktet, da de er inhabile.  
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AH: Gode faglige argumenter.  
Nogle læger som har været ude har følt sig glemt. Der var enighed om at læger taler godt med 
læger. 
LBT: Vigtigt at vi ser på at vi har flere uddannelser. Derfor kan vores repræsentant være anerledes. 
SR: Problemer med MedIS hvor de studerende ikke får jobs. Vigtigt at indstille den som bedst kan 
løse opgaven.  
AH: Arbejdsopgaver i de forskellige poster.  
SA: Prodekan for tandlægeuddannelsen.  
SR: Mange ting går igen for studieleder ,studienævnsformand og institutleder.  
SA: Det har fungeret godt med overlap mellem funktioner.  
 

De opstillede kandidater blev drøftet. Der blev på mødet  
Studienævnet diskuterede kandidaterne.  
 
Svend har været mere lydhør overfor studenterinput end Trine var.  
Svend er god til at sørge for at det er lige.  
 
AJ:  
 
Studieleder opgaven vokser og er kompleks.  
 
Jeppe Emmersen går tilbage som prodekan pr. 1. august. Trine Fink er konstitueret prodekan til 1. 
august.  
 
 
Studienævnet besluttede at indstille Trine Fink som supplerende kandidat.  
studieleder for medicinuddannelserne.  
Tidligere formand for studienævnet. Efter mødet hvor Dekanen deltog i lyset af ny information 
suppleres studienævnets indstilling med en 3. kandidat  med flg. motivation:  

• Ros fra studerende 

• Ansvarlig for studiestart 

• Ansvar for akkreditering 

• Handler konstruktivt på kritik 

•  Administrativ  
 

 


