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Referat fra studienævnsmøde nr. 5 – 2022  
Onsdag d. 24. august 2022, 12.30-15.30, Fredrik Bajers Vej 7, D2-106 

 

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

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA), Carsten Reidies Bjarkam (CB)(afbud) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA), Louiza Bohn Thomsen (LBT)                        
 
Medlemmer – Studerende 
MedIS 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen (AS) næstformand  
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) (afbud) 
Iben Bang Andersen (IA) (afbud) 
Medicin 
Johanne Havskov Thygesen (JT) (afbud) 
Andreas Hesthaven (AH)   
Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
 
Observatører    
MMA – Søren Paaske (SP) (afbud), Anita Egholm Jensen (afbud) 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Karriere VIP - Simone Riis Porsborg (SRP) (afbud) 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
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) 
Viceinstitutleder HST og KI-  Louise Pape Haugaard (LPH) (afbud) og Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Studievejledningen (afbud) 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup (SR)(afbud) 
 
Inviterede 
Peter Vestergaard (PV), klinisk professor, online deltagelse 
Louise Vejen Klit Kolind (LK) 
 
Referent 
Helene Nørgaard 
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Dagsorden 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
- 1.a. Diskussion om optagelse på betinget kandidat i medicin  
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde fra: 
a) Studienævnsformand 
b) Næstformand 
c) Studieleder 
d) Observatører 
4. Ændring af datoer for studienævnsmøder fra efteråret 2022 
5. Orientering om bemandingsplaner for HST og KI 
6. Årets underviser 2022 (efterårssemesteret)  
7. Evaluering af ny semesterbeskrivelsesskabelon 
8. Grundlag for beslutning om studieordningsrevision for Medicin og MedIS i henhold til handlingsplan 
9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til studieordningsrevision for MedIS og Medicin  
10. Ny procedure for afløsningsopgaver vedr. obligatoriske elementer 
11. Godkendelse af manglende semesterbeskrivelser E22 
12. Orientering om resultatet af evaluering af case undervisning på bachelor 
13. Forslag om afvikling af eksamen i integreret medicin uden hjælpemidler 
14. Ændring af eksamensdatoer – KI 
15. Udfordringer med at finde undervisere til de kandidatstuderende der er placeret i Hjørring 
 
Oversigt over action points fra mødet:  
 

Punkt Overskrift Actionpoint Ansvar 

7 Evaluering af ny semesterbeskrivelsesskabelon TBB kontakter LPH for at få udrullet 
semesterbeskrivelsen på alle uddannelser på 
SUND 
 
Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på 
semesterbeskrivelsen for medicin kandidat 
 
MedIS kandidat skal tilpasses på engelsk. 
 
Formel til udregning af konfrontationstimer vil 
blive indsat. 
 

TBB 
 
 
JKK 
 
 
? 
 
 
TBB 
 

9 Nedsættelse af arbejdsgruppe til 
studieordningsrevision for MedIS og Medicin 

Invitation til stormøde udsendes til studienævnet 
til gennemsyn snarest muligt 

HN/studienævnet 

10 Ny procedure for afløsningsopgaver vedr. 
obligatoriske elementer 

Der skal gives besked til koordinatorer om at den 
nye procedure er godkendt til implementering fra 
studiestart. Herudover skal der gives besked til 
studiesekretærer og proceduren skal lægges på 
Moodle.   
 
 

HN/LK 

12 Orientering om resultatet af evaluering af case 
undervisning på bachelor 

SB kontakter LPH for at få bevilget timer til 
arbejdsgruppen 
 
 

SB 
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13 Forslag om afvikling af eksamen i integreret 
medicin uden hjælpemidler 

Studienævnet besluttede at eksamen 
fremadrettet bliver uden hjælpemidler. Der gives 
besked til KI studiesekretariatet om 
godkendelsen.  

HN 

14 Ændring af eksamensdatoer – KI De fremsendte ændringsforslag til 
eksamensdatoer F23 blev godkendt. Der gives 
besked til KI studiesekretariatet om 
godkendelsen.  

HN 

15 Udfordringer med at finde undervisere til de 
kandidatstuderende der er placeret i Hjørring 
 
 
 
 
Projekt Campus Hjørring 
Nedsættelse af arbejdsgruppe 

Studienævnet besluttede at nedsætte et udvalg 
til at understøtte samarbejdet og koordineringen 
mellem Aalborg UH og RHN. Udvalget består 
af:  SB, AS, JE, LA og SA, JKK. Der indkaldes til 
møde i arbejdsgruppen 
 
JE indkalder arbejdsgruppen: 
SA, SB, LA, JKK, AS. 
 
 

 
SB/HN 
 
 
 
 
JE 

 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Studienævnet diskuterede og behandlede dispensationsansøgninger og merit.  
 
1.a. Diskussion om optagelse på betinget kandidat i medicin  
Studienævnet diskuterede hvilke fag som er forudsætningsfag for at starte på kandidat i medicin. 
På baggrund af diskussionen blev studienævnet enige om, at det fortsat kun er modulet forsøgsdesign og metoder (statistik og 
studiedesign i 2020 studieordningen) på 6. semester, hvor det vil være en mulighed at søge dispensation til optagelse på betinget 
kandidatramme. Alle ansøgninger om betinget kandidatoptag behandles fortsat individuelt.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra sidste møde blev godkendt. Dagsorden blev godkendt med ekstra pkt. 15:  
Udfordringer med at finde undervisere til de kandidatstuderende der er placeret i Hjørring 
 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde fra:  

a) Studienævnsformand 

Status vedr. ny studieleder 

Jette Kolding Kristensen er ny studieleder for medicin og MedIS uddannelserne pr. 1. juli 2022. 

 

Ny sagsbehandler vedr. dispensationsansøgninger på MedIS og Medicin bachelor og Master i sexologi 

Louise Vejen Klit Kolind har overtaget sagsbehandling af dispensationer på bachelor MedIS og Medicin samt for master i 

sexologi. 

HN fortsætter med dispensationsbehandling for medicin- og MedIS kandidat. 

 

Optag på MedIS kandidat 

Der er blevet åbnet op i 2. runde optag, hvor yderligere tre kvalificerede ansøgere er blevet tilbudt plads.  

 

Status på før-start merit 

54 ansøgninger er blevet behandlet. 

17 MedIS er kommet ind på Medicin.  

3 medicinstuderende er kommet ind på MedIS. 
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Optagelsestal bachelor 2022 

100 MedIS studerende og 179 Medicin studerende. 

Generelt stærkt fald i optaget på studierne på AAU. Dette skyldes blandt andet mindre fødselsårgange.  

 

Ikke-retskravs ansøgere til Medicin 

Der har været et overbookingtal på 164 studerende for at ramme 150 studerende til optaget pr. 1. september 2022. Der var 

164 retskravsansøgere, og vi har derfor i år ikke skulle behandle ansøgninger fra ikke-retskravsstuderende. Dette har 

betydet at på grund af et frafald af vores retskravsstuderende samt studerende som ikke har opnået betinget kandidat bliver 

optagelsestallet på medicin kandidat pr. 1. september 2022 på under 150 studerende.  

For at opnå optag på medicin kandidat på 150 studerende næste år skal vi derfor foretage faglig vurdering af alle ikke-

retskravsstuderende igen med samme procedure som tidligere.  

 

Udregning af konfrontations-/introduktionstimer til projekter 

Vi har en timenorm på 0,8 *15 (ECTS) * 4 for en bachelorgruppe dvs. 48 timer, så hvis de alle er til stede, og man bruger 

halvdel af normen på konfrontation/instruktion er det 24 timer pr. studerende (15 ECTS). 

Hvis man derimod har en specialestuderende 30 * 0.8 * 1 = 24 timer, og man bruger halvdelen af normen på 

konfrontation/instruktion er det 12 timer pr. studerende (30 ECTS). 

Det er en udfordring på kandidaten, hvor de studerende kun er 1 til 2 studerende i grupperne for at opnå tilstrækkelig 

vejledning.  

Normen at nu følgende i forhold til angivelse i semesterbeskrivelsen af semesterkoordinatoren. 

Konfrontationstimer pr. studerende: 

(X ECTS) * 0,8 * (antal studerende per gruppe) * 0,5 = konfrontationstimer i projekt pr. studerende 

 

Opgørelse over eksamensklager 

Der har været 7 klager over eksamenskarakter.   

 

Resultatet af valg til censorformandsskabet for lægeuddannelsen i Danmark 

Der har været valg til censorformandsskabet med flg. resultat: 

• Bente Jespersen 

• Bjarne Møller-Madsen 

• Helle Hasager Damkier 

• Jens Holm Mikkelsen 

• Ole Weis Bjerrum 

• Tom Weber 

• Torben Moos 

 

JKK har påpeget overfor censorformandsskabet, at de har ønsket en opstramning ift., hvilke specialer censorerne kan 

eksaminere indenfor. LBT der er medlem af censorkorpset for medicin orienterede om, at formandskabet har set på denne 

proces og at der fremadrettet ses på at få nye censorer ind, hvor fagområder matcher specialerne.  

 

Ansøgere til betinget kandidatoptag 

6 MedIS studerende har fået betinget kandidatoptag samt en medicinstuderende.  

 

b) Næstformand 
Ingen meddelelser 
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c) Studieleder 
Organisationen Social Sundhed 
JKK informerede om den frivillige Organisation ”Social Sundhed” http://socialsundhed.org som arbejder med social ulighed i 
Sundhedsvæsenet.  
De studerende kan følge socialt udsatte personer til læge eller tandlæge. Dette er relevant for vores studerende for at møde 
disse mennesker, og se hvad det vil sige at være socialt udsat. LBT fortalte at der er lavet aftale om oplæg på 3 semester 
om organisationen og på 5. semester. LA orienterede om at der på 4. semester bachelor sidste år blevet givet et lignende 
oplæg. 
JE informerede om at der gives en 20 timers uddannelse til de studerende som ønsker at arbejde frivilligt for organisationen 
Social og sundhed.   
JE har underskrevet en samarbejdsaftale som giver organisationen lov til at have en dialog med vores studerende uden 
Universitetet har et ansvar i det.  
Studienævnet var enige at Social sundhed må informere de studerende fra 3. semester og senere og at 
semesterkoordinatorer skal involveres.  
 

d) Observatører 
Der var en diskussion om bemanding på RHN i Hjørring. Punktet blev behandlet yderligere under punkt 15.  
 

4. Ændring af dato for studienævnsmøder fra efteråret 2022  
Studienævnsmøderne ændres fra 22. november og fremadrettet til tirsdage kl. 12.30 til 15.30.  
 
5. Orientering om bemandingsplaner for HST og KI  
Bemandingsplan for HST 
SB orienterede om bemandingsplanen for HST for efteråret 2022 som er godkendt af SB som studienævnsformand og studieleder.  
Det kan oplyses, at HST ved korttids sygemeldinger ikke laver supplerende undervisning, hvis der er sygdom blandt underviserne.  
Bemandingsplan for KI 
JKK informerede om at SA, Christina Faber, SB og JKK afholder bemandingsmøder. Bemandingsprincipperne er tidligere godkendt.  
JKK informerede om at der til caseundervisning er et rotationsskema, hvor specialerne kører i et fast rul.  
Det er specialets ansvar at der er kvalificerede undervisere og sørge for at planlægge dette ift. vagtplan.  
Det er en udfordring, hvis undervisere udebliver fra undervisningen, men hvis det er en planlagt aflysning sørges der for at en anden 
underviser tager case.  
JE påpegede at det er instituttets ansvar at der altid er kvalificerede undervisere.  
 
6. Årets underviser 2022 (efterårssemesteret)  
AS fortalte at proceduren er i gang og mail sendes ud den 28. september og 5. oktober. Herefter indkalder de studerende til møde i 
september, hvorefter næstformanden mødes med de andre næstformænd i studienævnene under SUND for at nominere og udpege 
årets SUND underviser.  
Der har været udfordringer med, at studerende stemmer på den samme person flere gange. De studerende skal benytte sin student-
mail, hvis de ønsker at indstille en underviser.  
 
7. Evaluering af ny semesterbeskrivelsesskabelon  
TBB informerede om revideret semesterbeskrivelsesskabelon. Der har været nedsat et udvalg som har set på at opdatere 
skabelonen. Det har været et større arbejde med godt resultat. 
- Indsættelse af flere hyperlinks.  
- Informationsbobler er indsat til hjælp ifm. udfyldelse. 
-  Der er lavet mere ensartet punkt vedr. eksamen.  
- Faste punkter til afkrydsning  
-Drop down menuer.  
Semesterbeskrivelsen er godkendt af Louise Pape Haugaard til at teste på bachelor for MedIS og Medicin. 
TBB fortalte at der er sendt et spørgeskema rundt. Evalueringen har vist, at de fleste synes den nye skabelon er en forbedring.  
Den nye skabelon er mere overskuelig og enkel.  
Formel til udregning af konfrontationstimer vil blive indsat.  
På bachelor skal der stå den ansvarlige for undervisningen. Hvis ikke underviserens navn er kendt indsættes navn på 

http://socialsundhed.org/


 

6 
 

modulkoordinator.  
 
Studienævnet godkendte at semesterbeskrivelsen udrulles på hele MedIS og Medicin og opfordrede til, at HST vil bruge den på alle 
uddannelser fremadrettet.  
 
TBB kontakter LPH for at udrulle semesterbeskrivelsen på hele HST.  
 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til se på medicin-kandidat semesterbeskrivelsen.  
 
MedIS kandidat tilpasses på engelsk. 
 
AP7: TBB kontakter LPH for udrulning af semesterbeskrivelsen på HST 
Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på semesterbeskrivelsen for medicin kandidat 
MedIS kandidat skal tilpasses på engelsk.  
 
8. Grundlag for beslutning om studieordningsrevision for Medicin og MedIS i henhold til handlingsplan 
Ud fra tidligere diskussioner fastholder studienævnet at det er relevant at lave en revision af studieordningerne for at kunne 
imødekomme de kritiske punkter fra uddannelsesevalueringsmødet den 20. april 2022.  
Yderligere blev det påpeget, at studiet skal tilpasses til den nye verdenssituation (katastrofemedicin) samt tilpasning til at kunne starte 
som KBU-læge. På MedIS uddannelsen skal der ses på, om det er muligt at lave en studieordning, som er mere velegnet til at kunne 
blive målrettet en sundhedsfaglig uddannelse med henblik på, at kunne få MedIS uddannelsen godkendt til en sådan.  
 
9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til studieordningsrevision for MedIS og Medicin  
Studienævnet er i gang med at diskutere procesplaner for hhv. revision af bachelor/kandidat Medicin samt bachelor/kandidat MedIS.  
Der arbejdes på at få fastlagt den endelige køreplan.  
Studienævnet vil hurtigst muligt modtage nærmere information omkring de foreslåede proces/tidsplaner for hhv. MedIS og Medicin. 
Desuden vil der blive indkaldt til diverse møder og arbejdsgrupper.  
Procesplan for medicin blev diskuteret på studienævnsmødet i april.  
På mødet i maj fremlagde LBT og MST forslag til samlet procesplan for både MedIS og Medicin.  
Invitation til stormøde vil blive udsendt til studienævnet snarest muligt.  
 
AP9: Invitation til stormøde udsendes til studienævnet snarest muligt 
 
10. Ny procedure for afløsningsopgaver vedr. obligatoriske elementer pr. 1. september 2022 
HN, Louise Kolind og SRP har udarbejdet udkast til ny procedure for afløsningsopgaver. Proceduren har været i høring hos 
modulkoordinatorerne og er blevet godkendt.  
De nye retningslinjer betyder at det er muligt at søge om i alt to afløsningsopgaver pr. semester, hvor kun én opgave kan erstatte et 
obligatorisk element. Hvis ikke studerende får godkendt de obligatoriske elementer og kan eksamensindstilles, er det muligt at søge 
om udlevering af 3. afløsningsopgave for at deltage i reeksamen.  
Studienævnet godkendte proceduren som udsendes til semesterkoordinatorer og uploades på Moodle til de studerende.  
 
AP10: Der skal gives besked til koordinatorer om at den nye procedure er godkendt til implementering fra studiestart. 
Herudover skal der gives besked til studiesekretærer og proceduren skal lægges på Moodle.   
 
11. Godkendelse af manglende semesterbeskrivelser E22  
1. semester MedIS KA – Der var enkelte rettelser til semesterbeskrivelsen som efterfølgende er godkendt og uploadet på 
hjemmesiden. 
3. semester medicin KA – Der var enkelte rettelser til semesterbeskrivelsen som efterfølgende er godkendt og uploadet på 
hjemmesiden.  
 
JKK har efter mødet informeret om, at der fra dette semester indføres ny proces ift. semesterbeskrivelserne på medicin kandidat. 
Udarbejdelse af semesterbeskrivelsen vil primært gå gennem semestersekretæren som i samarbejde med semesterkoordinator 
udformer semesterbeskrivelsen.  
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12. Orientering om resultatet af evaluering af case undervisning på bachelor  
LBT orienterede om at Christina Melsen er blevet ansat til at arbejde med undervisnings- og kompetenceudvikling. Christina er ansat 
et år fra 15. august med midler fra blandt andet EU og Erasmus. Christina skal også se på udvikling af case materiale og retningslinjer 
for disse.  Der laves kursus for nye undervisere så der ensrettes.  
Der skal ses på faglighed blandt case vejledere med fokus på, at undervisere ikke skal undervise i fag som de ikke er uddannet i.  
LBT spurgte, om der var opbakning til at få afsat timer til den arbejdsgruppe, som er nedsat for ikke at overbelaste Christina Melsen.  
SB kontakter LPH for at få bevilget timer.  
 
AP12: SB kontakter LPH for at få bevilget timer til arbejdsgruppen 
 
13. Forslag om afvikling af eksamen i integreret medicin uden hjælpemidler  
PV fremlagde forslag om at eksamen i integreret medicin fremadrettet afholdes uden hjælpemidler (lukket bog).  
Censorer og eksaminatorer har haft udfordringer med at der har været stor forskel på besvarelserne.  
Nogle studerende har reflekteret over eksamensspørgsmålene, mens mange har skrevet så meget som muligt og støttet sig til 
elektroniske noter.  
PV forklarede, at censorer og eksaminatorer hurtigt kan gennemskue om det er en målrettet opgavebesvarelse. 
Studienævnet besluttede at eksamen i integreret medicin ændres til eksamen uden hjælpemidler.  
 
SB gjorde opmærksom på at det ikke er tilladt at bruge hovedtelefoner til eksamen. Hvis studerende har brug for høreværn, skal der 
søges dispensation gennem studienævnet.  
 
AP13: Eksamen i integreret medicin bliver uden hjælpemidler fremadrettet 
 
14. Ændring af eksamensdatoer – KI  
1. og 2. semester, eksamen i kirurgi og intern medicin. Ændringen kommer da bootcamp for kirurgisemesteret skal starte d. 3. februar 
2023 i stedet for d.  6. februar.  
Studienævnet godkendte ændringerne. 
 
AP14: Eksamensdatoer blev godkendt 

15. Udfordringer med at finde undervisere til de kandidatstuderende der er placeret i Hjørring 
LA informerede om at der er udfordringer med at skaffe undervisere til kirurgi særligt ortopædkirurgi.  
I Hjørring er der ikke så skarp opdeling af kirurgien inden for anatomiske områder som der er i Aalborg.  
I Hjørring er afdelingerne mindre subspecialiserede.  
 
LA har været i dialog med kirurgerne, for at se på hvad der kan gøres fremadrettet ift. at skaffe undervisere samt undervisningsform. 
I øjeblikket foregår case undervisningen i Aalborg, hvor de studerende tager til med betalt bus. Dette er en dyr og midlertidig løsning 
og derfor skal der ses på, hvordan case undervisning kan foregå i Hjørring fra foråret 2023. 
 
JE informerede om at der har været afholdt møde med ortopædkirurgi i Hjørring og Aalborg sammen med Klinisk Institut.  
Det var et konstruktivt og positivt møde med god dialog med ortopædkirurgerne, ift. at få den kliniske og teoretiske undervisning til at 
forløbe i Hjørring.  
JKK nævnte, at evalueringer blandt studerende vedr. transport til case i Aalborg er væsentligt.   
 
Studienævnet ønskede at blive involveret i den videre proces, og nedsatte et udvalg til at understøtte samarbejdet og koordineringen 
mellem Aalborg UH og RHN. Udvalget består af:  AS, JE, LA og SA, JKK, SB  
 
JE orienterede om flg. indsatsområder 
 
Projekt Campus Hjørring 
Der arbejdes med Projekt Campus Hjørring, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor medlemmer af Studienævnet vil blive 
bedt om at deltage. Studienævnsmedlemmerne som inviteres til at deltage er:  SA, SB, LA, JKK, AS. 
Dette endelige kommissorium skal vedtages på SUND ledelsesmøde den 15. september. 
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Folkesundhedsvidenskab til Hjørring. 
Folkesundhedsvidenskab skal udbydes til Hjørring. Her nedsættes der separat arbejdsgruppe under HST til at løfte opgaven med 
prækvalifikation. Det skal koordineres med uddannelsen af medicinstuderende på RHN. 
Arbejdet ligger under studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab.  

 
Forsvarssituationen i Danmark 
Der har været afholdt samarbejde med forsvaret omkring deres funktioner og muligheder her som læge.  
Som læge er det en mulighed at gå karrierevej inden for forsvaret. 

 
AP15: Studienævnet besluttede at nedsætte et udvalg til at understøtte samarbejdet og koordineringen mellem Aalborg UH 
og RHN. Udvalget består af:  SB, AS, JE, LA og SA, JKK, SB  
 

Næste møde afholdes onsdag den 28. september 2022, kl. 12.30 


