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Referat fra studienævnsmøde 10-2019 – SN-Medicin 
Onsdag den 22. januar 2020, 12.30–15.00, NJV12, A6-104 

 

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

 

Faste medlemmer tilstede 
Svend Birkelund (SB), Maj Schneider Thomsen (MST), Tue Bjerg Bennike (TBB), Stig Andersen (SA) 
Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), Nisana Ganesalingam (NG), Robert Modlinski (RMM), Phillip Sperling (PS) 
 
Afbud fra faste medlemmer 
Jette Kolding Kristensen (JKK), Søren Hagstrøm (SH)  
Dina Voetmann-Jensen (DVJ), Sara Clemmensen (SC) 

Observatører tilstede 
Louise Hansen (LH), Henrik Bøggild (HB) 

Afbud fra observatører 
Diana Stentoft (DS), Sten Rasmussen (SR), Studievejledningen 
 
Referent     
Helene Nørgaard (HN) 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
HN informerede om afgjorte og behandlede dispensationsansøgninger siden sidste møde. 

 
SB orienterede om genbehandling af meritafgørelse. 

 
AP2019-10: 1 Kontakt til Uddannelsesjura vedr. afklaring om meritafgørelse 

 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
3. Meddelelser og siden sidst fra 

 
a) Studienævnsformand/studieleder 
SB informerede om action points fra selvevalueringshandlingsplansmøde som blev afholdt den 13. januar.  
De væsentlige action points som nu er afsluttet har været: ny studieordning, forenkling af forudsætningsfag.  
Eksamensformat i semesterbeskrivelsen 
Det blev besluttet på selvevalueringshandlingsplansmødet at information om eksamensformat opdeles i to 
rubrikker. Således er det klart for studiesekretærerne som planlægger eksamen, at alle oplysninger af praktisk 
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karakter så som brug af hjælpemidler o.a. fremgår klart. Undervisere skal på den måde blive mere specifikke i 
beskrivelsen af eksamensinformationen. Studienævnet gjorde opmærksom på at der skal rettes i både dansk og 
engelsk version. Det undersøges, om vi har mulighed for at tilrette skabelonen, således at den fortsat indeholder 
de ting som skal være med i forhold til kvalitetssikring, men at studienævnet kan sætte de punkter ind som er 
specifikke ift. bachelor og kandidatuddannelserne. Medicin kandidat har blandt andet ønske om at kunne 
indsætte dele fra ”uddannelsesmappen”. Det undersøges om muligheden for at arbejde med en mere fleksibel 
semesterbeskrivelsesskabelon som er tilpasset de forskellige semestre. Dette vil optimere indholdet og gøre at 
beskrivelsen tilpasses de forskellige uddannelsers enkelte behov i stedet for en standardbeskrivelse som ikke er 
tydelig i sin form. 
 
AP2019-10: 3 Opsplitning af eksamensformat i semesterbeskrivelser i to rubrikker 
Muligheden for at indføre en mere fleksibel semesterbeskrivelsesskabelon som er tilpasset de forskellige semestre 
og uddannelser undersøges.  
 
Opdatering af hjemmesiden for MedIS og Medicin 
SB informerede om problematikken med det store frafald og arbejdsløshed på Medis (50% er faldet fra, når de 
studerende kommer på kandidaten). Punktet blev diskuteret og handlingspunkter blev drøftet fra 
studienævnsmødet 11. december 2019 (pkt. 7). I den forbindelse blev det blev besluttet at NG, MZJ, DVT, MST, 
TBB og LH gennemgår og fremlægger forslag til opdatering af hjemmesiden for MedIS BA 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/medicin-industriel-specialisering   
Forslaget fremlægges på studienævnsmødet den 26. februar 2020 med inddragelse af nyt billedmateriale 
 
AP2019-10: 3 Hjemmesiden for MedIS bachelor gennemgås og forslag til opdatering godkendes på SN mødet den 
26. februar 2020.  
 
b) Næstformanden  
Ingen meddelelser. 
 
c) Studievejledningen 
MST orienterede om at hun har fået en henvendelse fra vejledningen med forslag om at studerende på 5. 
semester bliver ”studerende for en dag på kandidat”. MST har aftalt et møde med vejledningen for at høre om 
deres idé. 
 
SB foreslog at der afholdes et arrangement på 6. semester for at informere om grenvalg på kandidat samt 
information om regler for betinget optag. Studienævnet nedsatte et udvalg som skal arrangere et infomøde.  
SB, LH, MST, NG, MZJ, TBB, HB deltager i arbejdet. LH har efterfølgende kontaktet Simone Riis Porsborg 
(semesterkoordinator på 6. semester) vedr. koordineringen.  
Det blev aftalt at der kommer nærmere information om arrangementet på studienævnsmødet den 26. februar 
2020. 
 
AP2019-10: 3 Der blev nedsat udvalg til at koordinere infoaften på 6. semester vedr. grenvalg på MedIS kandidat 
samt information om betinget kandidatoptag. Nærmere information på studienævnsmødet den 26. februar 2020. 
 
d) AAUH 
SA fortalte at der har været afholdt ”hvide verden” den 14. januar. Der var flot fremmøde med reklame for både 
MedIS og Medicin. Herudover er der på KI travlt med eksamen.  
 
e) RHN 
Afbud fra SH 
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f) MedIS-rådet 
Kia Hjortshøj, 3. semester er valgt som ny formand i MedIS-rådet.  
 
g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser 
 
h) Andre 
Ingen meddelelser 

 
4. Opfølgning på manglende/ikke godkendte semesterbeskrivelser F20  
Studienævnet gennemgik de ikke allerede godkendte semesterbeskrivelser for F20. Alle semesterbeskrivelser er 
nu godkendt og lægges på hjemmesiden til studiestart F20. 
 

2. semester bachelor  
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
4. semester bachelor  
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
6. semester bachelor 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt til upload. 
2. semester MedIS kandidat 
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
4. semester MedIS kandidat  
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
2. semester Medicin kandidat 
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
3. semester Medicin kandidat    
Semesterbeskrivelsen blev godkendt til upload. 
4. semester Medicin kandidat  
Semesterbeskrivelsen blev godkendt til upload 
6. semester Medicin kandidat  
Semesterbeskrivelsen blev godkendt til upload 
2. semester sexologi  
Semesterbeskrivelsen er godkendt til upload 
 
 

5. Årsberetning for Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark, 1. september 2018 - 31. august 2019  
SB informerede fra censorformandsskabets årsberetning 2018/2019. Positiv årsberetning med specielt fokus på 
flg. 
 
Afholdelse af bachelor og specialeeksaminer 
På KU, SDU og AU afholdes bachelor og specialeeksaminer uden mundtlig eksamen. Dette er kritikpunkt i 
årsberetningen. AAU har ikke fået kritik på dette punkt, da vi afholder alle gruppeeksaminer mundtligt. 
Gruppeeksamen 
Kommentarer i årsberetningen om at 8 studerende i grupper er for mange. HST har på den baggrund rettet 
gruppestørrelser på 4. semester til 6 studerende, og hver vejleder får fremadrettet kun to grupper.  
Udprøvning 
Censorformandsskabet har påpeget at der er for lidt ekstern censur på de andre universiteter. Dette er ikke 
tilfældet på AAU da 2/3 af alle eksaminer på medicin kandidat er med ekstern censur. 
 
SB deltager i møde med censorformandsskabet i marts på AAU.  
 
6. Godkendelse af eksamensplanen for Klinisk Institut  (KI) F20   
SA orienterede om ny eksamen på hovedsemesteret som afholdes midtvejs, når klinikopholdene er færdige. 
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Desuden gjorde SA opmærksom på at der kan forekomme ændringer til eksamensplanen pga. rotationer i klinik 
som også er set tidligere. SB sagde at studienævnet er fleksible ift. ændringer, så længe regler for 
offentliggørelse af eksamensdatoer og form er overholdt.  
 
Eksamensplanen blev godkendt og lægges på hjemmesiden af sekretariatet på Klinisk Institut. 
HN  giver besked om godkendt plan til studiesekretariatet på KI som fremadrettet selvstændigt administrerer 
eksamensplanen. Eksamensplanen og eventuelle ændringer til denne efter offentliggørelse skal som hidtil 
godkendes i studienævnet. 
 
7. Evaluering af studienævnets arbejde 2019  
Dette er nyt punkt som fast er med på årets sidste studienævnsmøde for at evaluere årets arbejde. 
 
SB informerede om tiltag til optimering af studienævnets arbejdsgange i 2019: 
 
- Behandling af dispensationsafgørelser i større omfang uddelegeret til HN jfr. uddelegeringsinstruks 
- Der har været færre underudvalg 
- Årshjulet er optimeret 
- Bedømmere til faglig vurdering af ikke rets-kravs bachelorer og meritansøgninger er undervisere med høje 
faglige kompetencer inden for de enkelte områder  
 
Studienævnet havde herefter mulighed for at evaluere på årets arbejde i studienævnet hvilket afstedkom en 
lang diskussion om ønske til forbedringer i forbindelse med kvalitetssikring for følgende områder: 
 

1. Optimering af semesterbeskrivelser 
Studienævnet havde et stort ønske om forenkling og optimering af semesterbeskrivelser. 
Der var forslag om at man ser på de enkelte uddannelser og semestre og tilpasser beskrivelsen 
individuelt dog med kvalitetssikringskrav som standardindhold. Desuden skal der opridses minimums 
krav for indhold i semesterbeskrivelserne.  
 
2. Manglende opfølgning på kommentarer i semesterevalueringer (SurveyXact) 
Studienævnet var enige om at der mangler klar udmelding fra HST om proceduren for opfølgning på 
semesterevalueringer. Studienævnet præciserede at det er svært at udføre kvalitetssikringsopgaven, da 
der ikke er transparens til opfølgningsprocedure fra HST.  
 
Studienævnet påpegede at der mangler en specifik procedure for opfølgningsarbejdet som beskriver 
arbejdsgangen trin for trin. Desuden ønskede studienævnet en mere systematisk opsamling på 
kritikpunkter i SurveyXact samt ønske om tilbagemelding fra instituttet om hvilke action points der 
bringes videre. 
Studienævnet gjorde opmærksom på, at det er de samme undervisere som dukker op år efter år i 
evalueringerne. Det er ikke studienævnets vurdering, at der gives tilbagemeldinger til de undervisere 
som får negativ kritik.  
 
Studienævnet ønskede, at SB tager kontakt til HST/prodekanen, for at afklare hvem der følger op/tager 
samtale med undervisere som får dårlig kritik. Kunne der afsættes flere ressourcer til feed-back? 
Hvad er semesterkoordinatorsrolle i denne sammenhæng? 
 
Studienævnet gjorde det klart, at  det ikke er en opgave for semesterkoordinator at videregive kritik til 
modulansvarlige/kolleger. Det blev nævnt, at det er meget negativt for arbejdsmiljøet at undervisere 
fjernes fra et modul uden at de får besked om hvorfor.  
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De studerende sluttede med at understrege at der er generel enighed om, at de ikke oplever at deres 
evaluering i SurveyXact tages seriøst - derfor lav svarprocent.   
 
MZJ informerede om proceduren på KU, hvor semesterevalueringer bliver offentliggjort blandt 
personalet. Her kategoriseres undervisningsevalueringerne i rød, gul, grøn kategori.  
 
3. Manglende funktionsbeskrivelser for semesterkoordinatorer og modulansvarlige 
Studienævnet efterlyste funktionsbeskrivelser for semesterkoordinatorer og modulansvarlige. 
 
På baggrund af kommentarer fra studienævnet til årets evaluering af kvalitetssikringsarbejdet blev det 
besluttet at SB kontakter HST/prodekanen for afklaring omkring det videre forløb. 
 
AP2019 -10: 7 På baggrund af kommentarer fra studienævnet til årets evaluering af 
kvalitetssikringsarbejdet blev det besluttet at SB kontakter HST/prodekanen for afklaring omkring det 
videre forløb for opfølgning vedr. semesterevalueringer, semesterbeskrivelser funktionsbeskrivelser for 
semester- og modulkoordinatorer.  

 
8. Studieundersøgelsesrapporten (FADL 2019)  
PS informerede om studieundersøgelsesrapporten udarbejdet af FADL.  
Studienævnet diskuterede rapporten. I rapporten blev det påpeget at der også i Aalborg opleves stress og 
mistrivsel blandt de studerende. Det er problematisk at stress ses som tiltagende i løbet af studietiden. 
Studienævnet har opmærksomhed på problematikken. Desuden blev det bemærket at der var mange 
studerende som påpegede at de ikke ønskede yderligere Klinik på kandidat. Niveauet som det er nu er rigeligt. 
 
9. Eventuelt  
SB sagde tak for samarbejdet til de afgående medlemmer i studienævnet.  
Lægeerklæring og dokumentation for sygemelding 
Studienævnet besluttede at fjerne vejledningen på hjemmesiden. Denne har fungeret som dokumentation for 
sygdom, hvis den har været underskrevet af læge. Studerende kan bruge sygemelding, psykolog/lægeerklæring 
eller udskrift fra sundhed.dk til brug ved dispensationer og sygdom. 
 
Næste møde: 26. februar 2020 

 


