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Dagsorden til 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 
17. august 2022/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA), Carsten Reidies Bjarkam (CB) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA), Louiza Bohn Thomsen (LBT)                        
 
Medlemmer – Studerende 
MedIS 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS)  
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ)  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS (afbud) 
Medicin 
Johanne Havskov Thygesen (JT)  
Andreas Hesthaven (AH)   
Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
 
Observatører    
MMA – Søren Paaske (SP) 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Karriere VIP - Simone Riis Porsborg (SRP), online deltagelse 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
AAUH – Stig Andersen (SA) 
Almen Praksis – Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Pædagogisk repræsentation – Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PKT) 
Folkesundhedsvidenskab – Henrik Bøggild (HB) 
Prodekan for uddannelse – Jeppe Emmersen (JE) 
Viceinstitutleder HST og KI-  Louise Pape Haugaard (LPH) og Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Studievejledningen 
Medicinerrådet 
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup 
 
Inviterede 
Peter Vestergaard, klinisk professor, online deltagelse 
 
Referent 
Helene Nørgaard 
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1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger (12.30-12.55)./. 
Dette punkt er kun for faste medlemmer af studienævnet samt Studievejledningen (lukket del)  
Herefter er studienævnsmødet offentligt, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. 
 
1.a. Diskussion om optagelse på betinget kandidat i medicin  
Studienævnet skal diskutere behandling af ansøgninger til betinget kandidatoptag på medicin.  
Hvilke forudsætningsfag på bachelor er nødvendige for at blive optaget på medicin kandidat. 
 
5 minutters pause 
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde (13.00-13.05)./.  
 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde (13.05-13.20)./. 

a) Studienævnsformand 

Status vedr. ny studieleder 

b) Næstformand 
c) Studieleder 
d) Observatører 

 
4. Ændring af dato for studienævnsmøder fra efteråret 2022 (13.20-13.30) 
På baggrund af tilbagemeldinger om Klinisk arbejde blandt studienævnets medlemmer er det mest hensigtsmæssigt at 
lægge møderne om torsdagen fremadrettet. Studienævnet skal beslutte om dette er muligt allerede fra 26. oktober. 
 
5. Orientering om bemandingsplaner for HST og KI (13.30-13.40) 
/JKK og SB 
 
6. Årets underviser 2022(efterårssemesteret) (13.40-13.45)./. 
/AS 
 
7. Evaluering af ny semesterbeskrivelsesskabelon (13.45-13.55)./. 
/TBB 
 
10 minutters pause 
 
8. Grundlag for beslutning om studieordningsrevision for Medicin og MedIS i henhold til handlingsplan (14.05-14.10) 
Ud fra tidligere diskussioner fastholder studienævnet at det er relevant at lave en revision af studieordningerne for at 
kunne imødekomme kravene fra uddannelsesrapporterne.  
 
9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til studieordningsrevision for MedIS og Medicin (14.10-14.30) 
- Udpegning af fagkoordinatorer og studerende 
- Arbejdsgruppen skal til mødet i september fremlægge relevant fagligt indhold på MedIS og Medicin studiet, hvorefter 
underviserne involveres jfr. udarbejdet tidsplan.  
 
10. Ny procedure for afløsningsopgaver vedr. obligatoriske elementer (14.30-14.40)./. 
HN, Louise Kolind og SRP har udarbejdet udkast til ny procedure for afløsningsopgaver. Proceduren har været i høring 
hos modulkoordinatorerne og er blevet godkendt. Studienævnet skal endeligt godkende proceduren. 
v/SRP, online deltagelse  
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11. Godkendelse af manglende semesterbeskrivelser E22 (14.40-14.50)./. 
1. semester MedIS KA - LBT og AS 
3. semester medicin KA - SA og AH 
 
12. Orientering om resultatet af evaluering af case undervisning på bachelor (14.50-15.05) 
v/LBT 
 
13. Forslag om afvikling af eksamen i integreret medicin uden hjælpemidler (15.05-15.20) 
v/ PV, online deltagelse 
 
14. Ændring af eksamensdatoer – KI (15.20-15.30) ./. 
 


