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Referat fra studienævnsmøde 7-2019 
Onsdag den 23. oktober 2019, 12.30–16.00, FRB7, C3-204 

 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
6. november 2019/HN 
 

 

Faste medlemmer tilstede:  
Svend Birkelund (SB), Jette Kolding Kristensen (JKK), Maj Schneider Thomsen (MST), Louiza Bohn Thomsen 
(LBT), Stig Andersen (SA), Søren Hagstrøm (SH), Maja Zimmer Jakobsen (MZJ) MedIS, Nisana Ganesalingam 
(NG) MedIS, Phillip Sperling (PS), Medicin, Dina Voetmann-Jensen, (MedIS) Tue Bjerg Bennike (TBB) 
 
Faste medlemmer ikke tilstede:  
Robert Mariusz Modlinski (RMM) Medicin, Sara Clemmensen (SC) Medicin 

    
Observatører og andre deltagere til mødet:  
Louise Hansen (LH), Diana Stentoft (DS), Amanda Kristine Faust Spies (AKFS) (MedIS-rådet), Dorthe Skree  
(DS) 

 
Referent:  
Helene Nørgaard (HN) 
 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
SB bød velkommen til Tue Bjerg Bennike som er ansat på HST som adjunkt. Tue er suppleant for LBT indtil næste  
valgperiode. Der var herefter en kort præsentationsrunde af studienævnets medlemmer.  

 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. SB nævnte, at det ikke til mødet pga. 
studieordningsrevisionerne har været muligt at få alle bilag rettidigt ud. Bilagene er dog sendt ud inden mødets 
afholdelse. 

 
3. Meddelelser og siden sidst fra:   

a)  Studienævnsformand/studieleder. 
Aftagerpanelmøde  
Der afholdes aftagepanelmøde for medicinske uddannelser onsdag den 6. november. Punkter på 
dagsordenen er gennemgang af igangværende studieordningsrevisioner. Aftagerpanel-deltagerne kan nå 
at blive hørt og relevante input kan derfor nå at komme med i høringsfasen. Desuden vil der være punkt 
omkring jobmuligheder for MedIS-studerende i Sundhedssektoren og industrien. 
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Halvårligt møde for modul- og semesterkoordinatorer 
SB og HN afholder i november halvårlige møder for modul- og semesterkoordinatorer. 
MedIS og Medicin bachelor afholdes den 4. november, MedIS kandidat og Medicin kandidat begge den 8. 
november. Der afventes fortsat dato for afholdelse af møde for sexologi. På møderne vil 
semesterevalueringer og semesterkoordinator-rapporter for F19 være på dagsordenen. 
 
b) Næstformanden  
Ingen meddelelser. 
 
c) Studievejledningen 
Der var afbud fra studievejledningen pga. studiepraktik. 
 
d) AAUH 
SA informerede om artikel fra ugeskrift for læger, nr. 19 2019 af Dorte R. Jungersen som er udarbejdet på 
baggrund af at Dorte R. Jungersens har været rundt på hospitalet med 1. semester medicin studerende.  
 
e) RHN 
SH fortalte at 1. semester kommer i KO i uge 44. Alle studerende på 1. semester deltager også de som har  
individuel studieplan. Klinisk ophold fordeles over to dage og kører parallelsessioner på to forskellige 
lokationer på hospitalet. 
 
f) MedIS-rådet 
Der er flg. igangværende arrangementer/tiltag: 
- Der har været afholdt introkursus med nyt koncept, hvor der er givet positiv feedback.  
- Der er lavet en video om at være MedIS-studerende. 
- Månedsmøde er afholdt med 60 deltagere - alle semestre var repræsenteret.  
- MZJ og NG genopstiller til studienævnet.  
- Generalforsamling afholdes i uge 44 
- MedIS-aften finder sted i uge 44. 
-  Studiestartsarrangement har været afholdt for alle MedIS ’er. 
- MedIS-Awareness afholdes i november med fokus på kandidat. 
  
DS opfordrede til at der bliver øget kommunikation på alle semestre mellem modulansvarlige og 
arrangementer i medicinerrådet og MedIS-rådet.  
 
AKFS fortalte at Hjørring gerne vil afholde laboratoriekurser for MedIS som erstatning for KØ til medicin. 
SB oplyste, at sådan et arrangement skal godkendes af HST, da det er HST som afholder udgifterne til KO 
og KØ.   
 
g) Medicinerrådet 
Der blev informeret om at 9. semester har fået information via Facebook om eksamen i gyn-obs. 
Informationen er ikke meldt ud på den officielle hjemmeside. SB informerede om at der ses på en 
forenkling af proceduren for indtastninger af lokationer og klokkeslæt mm. på eksamenssiden. 
DS oplyste at der har været tvivl om, hvordan eksamen skal afholdes i statistik, videnskabsteori og 
forskningsledelse. Der informeres af modulansvarlig i uge 43. 
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h) Andre 
Ingen meddelelser. 
 

4. Behandling af semester/uddannelsesevalueringer + semesterkoordinatorrapporter F19  
Studienævnet behandlede semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter for F19 med inddragelse af 
semestergruppereferater. Udfyldte evalueringsskemaer til brug ved opfølgning er fremsendt til HN.  
Der vil i uge 44 blive afholdt et møde hvor SB, MZJ og HN deltager for at samle kommentarerne fra 
semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter. 
 
LBT ønskede at vejledningen til udfyldelse af semesterkoordinatorrapporten sendes med ud til de af 
studienævnets medlemmer som skal behandle semesterevalueringer og semesterkoordinatorrapporter. HN 
udsender til E19 vejledningen til studienævnets medlemmer.  
 
Studienævnet gjorde opmærksom på at semesterevalueringerne med tydelighed viser, at de er tilrettet til 
bachelor og ikke er hensigtsmæssig til medicin kandidat. På kandidaten henviser de studerende til at 
spørgsmålene er irrelevante for kandidat og derfor undlader medicin kandidat studerende at indgive deres 
besvarelser. 
 
SB sagde, at der er mulighed for at lave en kvantitativ undersøgelse i stedet for en kvalitativ undersøgelse.  
Studienævnet opfordrede til at på medicin kandidat skal den kvantitative evaluering afskaffes set i lyset af de 
mange forskellige undervisere og undervisnings lokationer. SA informerede om at der er 150 medarbejdere som 
indgår i undervisningen på medicin kandidat. SB informerede om at Pia Nielsen vil undersøge muligheden for 
ændring af ovenstående.  
 
Studienævnet diskuterede hvor lav svar procent som har værdi. DS opfordrede til at studienævnet også følger op 
på positive evalueringer. Studienævnet ønskede, at det meldes ud til koordinatorerne at der ved udarbejdelse af 
semesterkoordinatorrapporter inddrages positive tilbagemeldinger fra studerende.  
Der fremkom forslag om, at evalueringerne udfyldes til forelæsninger eller andet tidspunkt hvor de studerende 
er samlet. 
 
Studienævnet besluttede, at SB skal holde møde med Lasse Riis Østergaard, viceinstitutleder vedr. konkrete 
udfordringer i semesterevalueringerne primært angående projektafvikling.  
 
Studienævnet besluttede desuden at SB skal holde møde med Søren Pihlkjær Hjortshøj, institutleder angående 
evalueringer på medicin kandidat. 
 
AP2019-7:1 Tilbagemelding til Pia Nielsen vedrørende studienævnets forslag til forbedringer af Survey. Desuden 
holder SB møde med HST og KI om semesterevalueringerne. 
 
Bachelor 
2. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
4. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Semesterevaluering blev gennemgået. Annette Burkhart vil udarbejde semesterkoordinatorrapport for F19 
snarest muligt og fremsende til godkendelse i studienævnet. 
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6. Semester MedIS og Medicin bachelor  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
MedIS kandidat 
2. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
4. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer.  
 
Medicin kandidat 
2. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
3. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
4. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet. 
Studienævnet godkendte ikke semesterkoordinatorrapporten på baggrund af semesterevalueringen.  
SB tager kommentarer med til semesterkoordinatormødet. Rapporten revideres efterfølgende. 
 
6. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer.  
 
Sexologi 
4. Semester  
Semesterevaluering og semesterkoordinatorrapport blev behandlet.  
Studienævnet godkendte rapporten med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer. 
 
AP2019-7:4 SB går videre til HST og KI med opfølgning på studienævnets kommentarer til semesterevalueringer og 
semesterkoordinatorrapporter 
 
5. Opfølgning på Studiemiljø  
SB orienterede om årlig opfølgning på indsamling af ønsker til studiemiljø vedr. emner om fysisk, psykisk som 
æstetisk studiemiljø i det omfang der er udfordringer/ ønsker.  
Studienævnet havde følgende kommentarer: 
På medicin kandidat er der udfordringer vedr. case, grupperum til projekt, auditorier samt case-lokaler. Der er 
udfordringer vedr. det psykiske miljø på medicin kandidat. De studerende ved ikke, hvor de skal henvende sig, 
hvis de oplever uhensigtsmæssigheder. SA opfordrede til at de studerende kontakter ham.  
Grupperumsbooking på bachelor er fortsat uhensigtsmæssig og de studerende er ikke tilfredse med, at de ikke 
kan reservere grupperum for en hel projektperiode. 
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AP2019-7:5 Opfølgning på studiemijø. Sammenskrivning af kommentarer deadline 2. december til Pia Nielsen 
 
6. Opdateret proces for eksamensplanlægning  
SB orienterede om reviderede principper for eksamensplanlægning som skal tages i betragtning, når 
eksamensplanen F20 godkendes på mødet den 20. november. SB gjorde opmærksom på at uge 8 fremadrettet 
vil kunne blive inddraget til afholdelse af eksaminer. Studiesekretær Dorthe Skree vil fremadrettet stå for 
planlægning af eksaminerne i studienævnet for medicin. Fremadrettet vil studiesekretær, studienævnsformand 
og næstformand deltage i planlægning af eksamen inden planen godkendes på studienævnsmødet.  
 
Studienævnet besluttede, at reeksamen i nervesystemet og bevægeapparatet I afholdes i april 2020 og herefter 
evalueres placeringen. SB forklarede at i forbindelse med opstart på kandidat i medicin til boot camp skal SR 
senest 3-4 dage før boot-camp vide om alle medicinere har bestået deres bachelor. Derfor er det besluttet at 
nervesystemet og bevægeapparatet II skal afholdes som mundtlig reeksamen. 
 
LH gjorde opmærksom på det generelle problem om at til bedømmelse af eksaminer skal der være væsentlig 
flere til at rette opgaver. Studienævnet påpegede at det også er besluttet, at der skal være en medbedømmer på 
opgaverne. SB gjorde opmærksom på at instituttet er klar over problematikken.  
SB oplyste at der vil blive arbejdet på at KI får deres egen hjemmeside til oplysninger om eksamensdatoer. 
 
7. Godkendelse af studieordninger til Uddannelsesjura deadline den 1. november  
SB informerede om forløbet med revidering af studieordningerne.  
Alle studieordninger med undtagelse af sexologi er blevet revideret. SB ønskede studienævnets godkendelse af  
nedenstående ændringsforslag: 
  

 Forudsætningsfag på bachelor MedIS 
SB anbefalede at fjerne alle forudsætningsfag på MedIS bachelor. 24 mdr. reglen sikrer at alle 
studerende har forudsætninger på 1. studieår på plads inden start på 5. semester. 
Studienævnet besluttede at godkende ændringen, men påpegede at det er meget vigtigt i forhold til at 
give dispensation, at der så bliver endnu mere fokus på vurderinger af dispensationer til deltagelses- og 
beståelseskravet til 1. års prøven.  

 Forudsætningsfag på bachelor Medicin 
Studienævnet besluttede at fastholde forudsætningsfag for 3.1 og 5.3, nervesystemet I bestås før 
tilmelding til undervisning og eksamen i nervesystemet og bevægeapparatet II. 

 Opstart på 8. semester før 7. semester – MedIS kandidat 
Studienævnet diskuterede muligheden for opstart på 8. semester før 7. semester. Som studieordningen 
er nu kan der ikke kan dispenseres, således at der startes på 8. før 7. semester. Det gør det ufleksibelt 
for studerende som f.eks. har været på barsel.  
Studienævnet besluttede at der ikke skal være mulighed i revideret studieordningen for at starte på 8. 
semester før 7. semester. Det vil dog fortsat være mulighed for at tage nogle fag fordelt på 7. og 8. 
semester. 

 Medicin kandidat 
1. og 2. semester skal være bestået for at starte på 3. og 4. semester. Dette fastholdes i revideret 
studieordning. 
For at starte på 5. og 6. semester skal de studerende have deltaget i eksamen på 3. og 4. semester 
Studienævnet ønskede at der skal indskrives i studieordningen at deltagelse i eksamen suppleres af 
godkendt klinisk ophold.  
5. semester skal placeres på sidste år af studiet men der kan byttes om på 5. og 6. semester uden krav 
om dispensation.  
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Godkendelsen af Klinisk ophold er en forudsætning for at kunne tage et fag, da visse af læringsmålene 
kun er tilknyttet en ud prøvning i klinikophold. 
JKK spurgte til revidering af læringsmål i studieordningen. SA sagde, at det er en dynamisk proces.  
JKK gjorde opmærksom på at der er behov for at gennemgå lægen i samfundet i forhold til læringsmål.  
Efterfølgende har JKK fremsendt mindre ændringer til læringsmål vedr. lægen i samfundet. 

 Ekstern/intern censur medicin kandidat 
Studienævnet besluttede at ekstern og intern censur på medicin kandidat opretholdes foreløbigt som 
den er nu. 2/3 med ekstern censur. 1/3 med intern censur.  

 Ekstern/intern censur bachelor 
Studienævnet diskuterede om projekt på 4. semester skal ændres til intern censur.  
Det blev besluttet, at fastholde ekstern censur. Ekstern og intern censur på MedIS og Medicin bachelor 
fastholdes som hidtil. 

 Ekstern/intern censur MedIS kandidat 
7. semester:  
Studienævnet besluttede at der skal gives karakter til molecular and cellular methods i biomedicin for 
TM og BM.  
Studienævnet besluttede desuden at der gives karakter i methods in economic evaluation. 
LH gjorde opmærksom på at der mangler navne til projekter på 7. og 8. semester. Læringsmålene er så 
bredde at de kan specialiseres til alle tre retninger. Der skal findes generiske navne i form af titel.  
LH, SB og MST har fundet titler: 
7 semester projekt: Project with focus on methodological approach / Projekt med fokus på metodisk 
tilgang 
8 semester projekt: Applied project management within medicine with industrial specialization / 
Anvendt projektledelse indenfor medicin med industriel specialisering 
9 semester projekt: Analysis of a medically relevant problem / Analyse a fen medicinsk relevant 
problemstilling 
8. og 10. semester: 
Projekter fortsætter med ekstern censur. Fordelingen opretholdes som hidtil. 
8. semester: 
Desicion analytic modeling and trial based evaluations skal være med karakter.  
Immuno and molecular therapy skal være med karakter. 
LH vender tilbage med et ekstra kursus som kan være med karakter.  

 Studiestartsprøve 
Som tidligere godkendt indsættes studiestartsprøven under modul 1.4, Introduktion til problembaseret 
læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis. 

 
Studienævnet var enige i SB’s anbefaling om at der på alle semestre ved brug af ekstern censur skal gives 
bedømmelse med karakter. 
 
Studieordningerne skal være indtastet i studieordnings- og modulbasen senest den 1. november. Den 2. 
november vil Uddannelsesjura gå i gang med udsendelse af studieordningerne i høringer. Legalitetskontrol 
udføres efterfølgende. Senest den 10. december bliver studieordningerne sendt i høring hos 
Uddannelsesstyrelsen, Styrelsen for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, Censorkorpset og Universiteterne i 
Odense, Århus og København. Der bliver tre ugers høringsfrist og studieordningerne skal således være retur 1. 
december. Herefter foretager Uddannelsesjura justeringer som tilrettes i baserne senest den 15. december. De 
endelige godkendte Studieordninger ligger klar til det videre arbejde inden juleferien og træder i kraft 1. 
september 2020. 
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8. Indstilling af årets underviser  
MZJ informererede om indstillingen af årets underviser. Der har været bred repræsentation fra KI og HST. Der 
har været gode nomineringer som har været velbeskrevet. Indstillingen sendes til fakultetet. SB gjorde 
opmærksom på at det ikke er muligt at give besked til nominerede undervisere, når offentliggørelsen har fundet 
sted, hvilket studienævnet har fået en opfordring til. MZJ gjorde opmærksom på at det bliver en lukket proces 
for at undgå at årets underviser ved at indstillingen er sket på baggrund af f.eks. få nominerede.  
 
AP2019-7:8 Indstillingen af årets underviser sendes til dekansekretariatet i uge 44 
 
9. Censorindberetninger meddeles  
SB informerede om tilbagemeldinger fra censorer for eksamensperioden maj/juni 2019. Listerne er inddelt efter 
censorfaggrupper.  
SB tager kritikpunkter med til semesterkoordinatormøde med HST.  
Medicin kandidat har fået megen ros i censorrapporten. 
Der er kritik af nervesystemet og bevægeapparatet II og censorerne mener at dumpeprocenten er for høj.  
På MedIS kandidat er der meget stor niveau forskel af de studerende til projekteksaminerne.  
 
AP2019-7:9 Kritikpunkter fra censorindberetningerne er punkt på dagsorden til semesterkoordinatormøde på HST 
 
10. Ændringsdatoer til eksamensplan for pædiatri  
SA oplyste, at i forbindelse med det markant øgede antal studerende, der i dette semester har nået 
familiesemesteret er medicin kandidat nødt til at justere eksamensplanen i forhold til det oprindelige oplæg. 
Pædiatri afholder eksamen for første del af studerende i uge 51 2019, mens det afholdes for del 2 i uge 2, januar 
2020. Det vil blive afviklet under størst mulig hensyntagen til de studerende. Således vil de der er tidligst i klinik i 
pædiatri, indgå i første eksamenshold. De der har pædiatri klinik og undervisning sidst, vil indgå i andet 
eksamenshold. Studienævnet godkendte ændringen med forbehold for at hvis studerende har planlagt ferie, 
skal de på det først udmeldte hold.  

11. Eventuelt  
Forespørgsel fra KI om at reeksamen i patologi på medicin kandidat flyttes fra 21. februar til 28. februar 2020. 
Studienævnet godkendte ændringen.  


