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Referat fra studienævnsmøde nr. 2 – 2021  
Onsdag den 7. april 2021 kl. 12.30-15.00, Microsoft Teams 
 

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

 

Deltagere: Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Tue Bjerg Bennike (TBB) 
Stig Andersen (SA) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Deltagere: Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) 
 
Afbud faste medlemmer: 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) 
 
Tilstede: Observatører 
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) 
Henrik Bøggild (HB) 
Studievejledningen 
Simone Riis Porsborg 
 
Ikke tilstede: Observatører 
Anette Engsig, (AE) (ikke tilstede) 
Astrid Langergaard, (AL) (ikke tilstede) 
Sten Rasmussen (SR) (ikke tilstede) 
Lasse Riis Østergaard (LRØ) (ikke tilstede) 
Trine Fink (TF) (ikke tilstede) 
Cecilia El-Sayed Petersen, medicinerrådet (CP) (ikke tilstede) 
Kristoffer Bornæs Fisker, medIS-rådet (KF)(ikke tilstede) 
 
 
Referent 
Helene Nørgaard 
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Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Behandling af semesterkoordinatorers evalueringsrapporter på baggrund af semesterevaluering for E20 
5. Meddelelse af censorindberetninger for januar eksaminerne 
6. Studerendes tiltag for at øge trivsel under nedlukningsperioden 
7. Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet 
8. Eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN gennemgik dispensationer og meritansøgninger siden sidste møde. 
SB informerede om afviklede disciplinærsager. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra sidste møde samt dagsorden blev godkendt.  

 
3. Meddelelser og siden sidst fra  
 

a) Studienævnsformand/studieleder  
Behovsundersøgelse for MedIS med fokus på arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden 
Dekanatet er blevet enige om at finansiere en behovsanalyse. Der vil blive indkaldt til et møde i udvalget 
som er nedsat til at se på MedIS som godkendelse til sundhedsfaglig uddannelse snarest muligt. Her skal 
der ses på input til behovsanalysen.  
Semestergruppemødereferater – ny procedure 
Studienævnet besluttede på sidste møde at semesterrepræsentanten fremadrettet skriver referaterne som 
rettes til af semesterkoordinator. Semestersekretæren ligger referaterne på hjemmesiden til brug for 
kvalitetssikring. Der udarbejdes en procedure for dagsordenspunkter mm. som er ens på vores 
uddannelser.  
Aflyst klinikophold i pædiatri 
Hjørring planlægger frivilligt ophold i august som vil blive afholdt online.  
Afholdelse af integreret medicin, kirurgi og klinisk farmakologi – ansøgning til censorformandsskabet om 
eksamen permanent med hjælpemidler 
SA og SB skal udarbejde en ansøgning til censorformandsskabet for tilladelse til at afholde integreret 
medicin, kirurgi og klinisk farmakologi eksamen fremadrettet med hjælpemidler.   
 
AP2021-2, pkt. 3a: HN finder tidspunkt hvor SA og SB kan lave ansøgning til censorformandsskabet 
 
Fordeling af pladser vedr. medicin kandidat E21 
Beregningsmodellen for medicin kandidat er udarbejdet og der er 160 pladser til optaget i september 
2021. Dette er beregnet ud fra frafald 3 år tilbage med et skøn på frafald af 10 studerende. 
Oversigt ansøgere til medicin kandidat:  
151 retskrav, 1. prioritet 
1 retskrav, 2. prioritet 
Ikke – retskravs studerende danske Universiteter, 7 studerende 
Ikke – retskravs studerende udenlandske Universiteter, 89 studerende til behandling i studienævnet af 
nedsat arbejdsgruppe 
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MedIS kandidat E21 
Tallene er først klar sidst i april. Studienævnet orienteres herefter. 
 
Halvårligt møde med studievejledningen 
SB, HN og Louise Kolind har afholdt møde med den decentrale studievejledning. På mødet blev det især 
diskuteret, hvordan vi sikrer, at de studerende får den optimale vejledning i hhv. studievejledning og 
studienævn/studiesekretariat. 
 
Sekretariatsmøder for administrationen på Klinisk Institut og studienævn for medicin (SB/HN) 
Der har været afholdt  sekretariatsmøde for administrationen på KI og studienævn for medicin.  
Det blev besluttet, at møderne afholdes to gange pr. semester. 
 
Orientering om adgangsbegrænsning 
Kvote II ansøgere  
Medicin 
2020: 1.527 
2021: 1.932 
Stigning på 405 svarende til 26,5% 
 
Tilbud fra AAU studie- og trivselsvejledningen – opsøgende indsats version 2 foråret 2021 
Med afsæt i viden om at en opsøgende vejledningsindsats bliver taget positiv imod af de studerende, 
samtidig med at der gennem samtalerne blev indsamlet nyttig viden om de studerendes særlige 
udfordringer og behov, vil AAU Studie- og trivselsvejledning gerne initiere en ny opsøgende indsats, hvilket 
vi har sagt ja til at deltage i. 
  
Formålet med den nye opsøgende indsats er: 
1) at undersøge om de forskellige tiltag, der på baggrund af første nedlukning er igangsat ude på studierne, 
har haft en god virkning på de studerendes trivsel, motivation, sociale samvær samt studieforløb 
2) at få vished om, hvordan blandt andre 2. og 4. semesters studerende har oplevet den efterfølgende 
nedlukning   
3) Samtidig er vi også nysgerrige på, hvordan vi og studierne kan tage bedst imod de studerende, når de 
vender tilbage til efteråret 
 
Studie- og trivselsvejledningen modtager fra os en liste over studerende som er bagud og som vi kan se der 
vil være et formål med at kontakte. Dvs. ikke studerende som er syge, på barsel eller har fået lavet 
individuel studieplan. Proceduren med frafaldstruede kører sideløbende med denne indsats, da samtalerne 
i studie- og trivselsvejledningen er anonyme og en anden mere uformel samtale end hos 
studienævnsformand og studienævnssekretæren. 
 
Status på undervisning F21  
20 procent af universitetets studerende må møde fysisk op på campus (til laboratoriearbejde og øvelser). 
Alle skal kunne fremvise en negativ corona test, som er højst 72 timer gammel. 
Yderligere 10 procent af universitetets studerende kan få adgang til læsesale, grupperum og biblioteker. 
Alle skal kunne fremvise en negativ corona test, som er højst 72 timer gammel. 
Afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer (8. og 10. semester MedIS) må vende 
tilbage med 50 procents fremmøde. Alle skal kunne fremvise en negativ corona test, som er højst 72 timer 
gammel. 
 
4. semester projekt 
Er planlagt så der ikke er mere end 20% laboratorietid i projektperioden. 
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6. semester bachelor projekt 
Der er 71 studerende ud af 210 studerende der laver eksperimentelt projekt på universitet, dvs. 31% af de 
studerende, da laboratoriearbejdet er fordelt over forskellige dag og tider på dagen, vil der aldrig på noget 
tidspunkt kunne være 20% af de studerende på Universitet samtidigt. 
 
4. semester kandidat MedIS 
Der er kun 18 studerende i  laboratoriet samtidigt. Begrænsningerne ligger ikke i 20% fysisk fremmøde, 
men at overholde corona restriktioner i laboratorierne.  
 
Eksaminer 
Undervisning og eksamen i den resterende del af forårssemesteret 2021 afvikles stadig digitalt. 
Det betyder at alle skiftlige og projekteksaminer er online.  
I tilfælde hvor afholdelse af eksamen kræver fysisk fremmøde, vil dette tillades under hensyntagen til krav 
om afstand og hygiejne, og under forudsætning af, at alle kan fremvise en negativ corona test, som er højst 
72 timer gammel. 
 
OSCE 
Der arbejdes videre med at arrangere OSCE. SB nævnte, at det er en udfordring at samle alle studerende i 
samme lokale efter OSCE. Dette kan løses ved evt. at lave flere hold, så undervisere og figuranter ikke har 
så mange studerende. Det vil betyde, at der skal være dobbelt så mange undervisere og figuranter.  
Der skal søges om dispensation hos dekanen til at afholde prøven.  
 
Erklæring om tavshedspligt 
SB informerede om at da universitetsansatte er offentligt ansatte og i forbindelse med, at man er indvalgt 
eller udpeget til et mandat i et af Aalborg Universitets styrende organer, det være sig bestyrelsen, ph.d.-
udvalg, akademisk råd, institutråd eller studienævn skal der udfyldes en tavshedserklæring. 
Blanketten skal udfyldes at observatører, suppleanter og studerende i studienævnet og ligger på 
fællesdrevet. Blanketten sendes til HN. Studievejledningen er ansatte og skal derfor ikke indsende 
dokumentet. 
 
AP2021-2, pkt. 3a: Erklæring om tavshedspligt skal udfyldes af studerende, observatører og suppleanter i 
studienævnet. Blanketten returneres til HN 
 
Budget til standup-arrangement 
Kim Dremstrup ønsker at støtte standup-arrangement ifm. nedlukningen med 10-15.000 kr. fordelt på alle 
tre studienævn.  Studienævnet bakkede op om forslaget. HN har givet besked til HST.  
 

b) Næstformand 
Ingen meddelelser. 

c) Studievejledningen 
Ingen meddelelser. 

d) AAUH 
Der er stille pt. inden eksaminerne starter i foråret. SA sagde at der er håb om at kunne inddrage patienter 
igen til kommende sommereksaminer. Dette har været bemærket som et ønske fra både censorer, 
eksaminatorer og studerende, da det er mere virkelighedsnært og løfter værdien af eksamen. 

e) RHN 
Ingen meddelelser. 

f) MedIS-rådet 
Sociale tiltag under nedlukning – Case og studiesal 
RH informerede om, at de studerende har mistet motivationen til case og studiesal på 2. semester under 



 

5 
 

Corona nedlukning. Der skal gøres noget for at øge motivationen. 
RH nævnte, at det er vigtigt at understrege hvor slemt det står til ift. motivation og trivsel under nedlukning. 
Studerende flytter hjem til deres forældre pga. mislykket integrering i byen som i stor stil kunne være undgået 
med bedre håndtering af den sociale del af studiet ved eksempelvis mindre grupper, da det ville skabe tættere 
relationer og give de studerende mulighed for at mødes under restriktionerne ligesom med de nydannede 
projektgrupper, hvilket er et skridt i den rigtige retning. 
 
Der afholdes Walk and talk arrangement, hvor de studerende vil kunne møde medstuderende. F.eks. 
introduktion til forskellige seværdigheder i Aalborg. Herudover startes projektperioden op nu.  
 
HB: Det bliver en udfordring, at de studerende ikke har mødt hinanden til projektstart. Der er lavet delvist 
administrativ gruppedannelse.  Projektgrupperne er på 5 studerende for at imødekomme 
forsamlingsforbuddet. Indtil nu har der været mest fokus på at grupperne har været sat efter fagligt fællesskab 
 
Kliniske øvelser 
RH fortalte, at nogle undervisere til kliniske øvelser er særligt kompetente og at kvaliteten i undervisningen 
svinger. Forslag om at lave en guideline for KØ arbejdet.  
PS: Der mangler fælles forum til at dele erfaringer med KØ for undervisere. Evt. seminar med 
erfaringsudveksling.  
Gerne undervisere på tværs af bachelor og kandidat. Evt. op følgende seminar i Dronninglund som på 
kandidatuddannelsen.  
PS: Det vil give mest mening af holde noget separat for BA og KA. Gerne hvert år.  
SP sagde, at hun får henvendelser fra undervisere som ikke helt ved, hvordan de skal forholde sig til KØ-
undervisning. Der skal være klarhed over, hvem undervisere kan spørge til råds.  
RH foreslog facebookgruppe til at dele gode råd og noter mellem underviserne. 
SB nævnte, at det er afklaret, at vi kommer ned på to lærebøger til kliniske øvelser. Indholdet vil på denne 
måde blive klarere defineret.  
 
SB bakkede om at der ses på et opstartsseminar/forum for KØ undervisere efter sommerferien, som der plejer. 
Det har været aflyst dette semester pga. corona.  
SA nævnte at for kliniske undervisere er der et basiskursus som der er deltagelseskrav til inden for de to første 
år af ansættelsen.  
 
Case 
RH: Case fremmøde er meget lavt. Stor forskel på hvordan case afvikles.  
SB nævnte at case vejledere fra 5. og 6. semester har fået meget ros.  
 

g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser. 
 

h) Andre 
Inden meddelelser. 
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4. Behandling af semesterkoordinatorers evalueringsrapporter på baggrund af semesterevaluering for E20 
Studienævnet behandlede semesterkoordinatorrapporterne for F21 på baggrund af semesterevalueringer for E20. 
 

Bachelor MedIS og Medicin 
1. semester 
Mere feedback til modul 1.4 og 1.2 fra undervisere 
Bedre omstændigheder for studiesal 
Til modul 1.1.: ”Studiesalsøvelser/workshops”Forbedring af de ”fysiske omgivelser”  
Man kunne afholde flere virtuelle workshops, med forberedelse lignende studiesalsopgaver. Dette ville også give 
de studerende mulighed for mere feedback fra underviser 
 
De studerende opgiver, at de ikke bruger så meget tid på at læse på studiet.  
De studerende i studienævnet påpegede, at de studerende svarer på spørgsmålet excl. den tid de bruger på 
undervisningsfremmøde og eksamenslæsning. Yderligere er der mange studerende som prioriterer arbejde under 
Covid 19. De har brug for at komme ud og arbejde og møde medstuderende.  
 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt med ændringerne.  
 
3. semester 
Der er på semesteret navngiven kritik af undervisere. Studieleder går videre til HST ledelsen vedr. opfølgning.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
5. semester 
SB oplyser at man går tilbage til den gamle lærebog og SB, Ralf Agger og Emil Kofoed er blevet enige om at 
reducere pensum.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
Kandidat MedIS 
1. semester 
 
Ift. TM faget ” Designing and Evaluating Pharmalogical Research” kan det med fordel fremhæves for de 
studerende, hvorfor de studerende skal deltage i alles eksaminer.  
Et alternativt kunne være at opdele eksamen mindre grupper. Eller omlægges eksamen til en type oplæg efterfulgt 
af diskussion af resultater. 
 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
3. semester 
Semesterkoordinatorrapporten behandles på mødet den 28. april.  
 
Kandidat Medicin 
1. semester 
1. Patologi- de studerende angiver manglende engagement-og manglende interaktion dels mellem studerende, 
dels mellem studerende og undervisere 
2. Manglende fremmøde af undervisere i caseundervisning (urologi) 
3.Der bør tages kontakt til Kardiologisk afdeling mhp. deres tilgang til de studerende. 
4.Det fremhæves, at velkomstmail før klinikstart med forventnings afstemning og skema gav en rigtig god start på 
opholdet. Dog var det ikke alle afdelinger der anvender dette 
5. Udfordring med manglende tilhørsforhold i pauser 
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1. Forslag om indsatser til at øge de studerendes engagement 
2. Understøtte at alle afdelinger sender velkomstmail 
3. Spørgsmål- kender de studerende sdr skovvej 11? bruges denne fascilitet? – kunne der være aktiviteter der, der 
blev drevet af studerende. F.ex ”mød en buddy til torsdag kaffe” eller lignende. 
 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt med ændringer.  
 
3. semester 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
PS nævnte at mange studerende hellere vil modtage information via mail end på Moodle. 
SA sagde at det er i gangsat at studiesekretærerne samarbejder med lægesekretærerne for at øge 
informationsniveauet.  
PS informerede om at opsplitning i administrative grupper ødelægger det sociale sammehold. 
SA sagde, at der vil blive set på dette igen.  
 
4. semester 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
5. semester 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
Der er indført et ekstra statistikkursus på 6. semester bachelor, så de studerende skulle komme med bedre 
kundskaber om 1 år. HB som underviser i faget understregede, at dette klart vil give de medicinstuderende bedre 
kundskaber, når de kommer på specialesemesteret. 
 
Master i sexologi 
 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
Semesterkoordinatoren kunne med fordel allerede nu lægge en plan for hvordan undervisere opgraderes og 
undervises ift online-undervisning. Efterårssemesteret kommer formentlig også til at være præget af corona-
restriktioner, indrejseforbud mm. og undervisning og anvendelse af dette medie kan ikke inkorporeres med kort 
varsel men kræver langsigtet planlægning som allerede nu skal igangsættes. Skal undervisningens emner ændres, 
skal underviserne opgraderes, skal der være andre undervisere, andre cases, skal der optages videoer mm. 
 
Chikane 
Studienævnet diskuterede hvor mange der har været udsat for chikane. 
Der er lavet en opgørelse af Louise Juvoll Madsen.  
SB informerede om at det er beskrevet, hvor de studerende skal anmelde evt. chikane. SA opfordrede til at 
studerende henvender sig, hvis der opstår en sag. SB nævnte, at han ikke har modtaget henvendelser.  
 
Feedback til undervisere der modtager gentagen kritik i semesterevalueringerne 
Studienævnet diskuterede, hvordan processen er, når undervisere får dårlige evalueringer. 
Der var enighed om at der skal vejledning til således at der er mulighed for at blive fagligt mere kompetent samt 
kursus for nye undervisere.  
Studienævnet påpegede, at personaleansvaret ikke ligger i studienævnet med hos HST.  
Der er stadig uklarhed om, hvordan og hvem som giver feedback til undervisere som får kritik.  
Det er ikke nok at Instituttet orienterer undervisere der får dårlige evalueringer. 
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Det blev besluttet, at der skal punkt på næste studienævnsmøde vedr. feedback om kritik til undervisere.  
 
AP2021-2, pkt. 4: Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringerne – Hvordan er proceduren for 
feedback? Pkt. til SN mødet den 28. april 
 

5. Meddelelse af censorindretninger – januar eksaminerne 
SB informerede om indberetningerne. Stor ros fra censorerne.  
SA nævnet vedr. medicin kandidat, hvor der var negative kommentarer til manglende patientkontakt, men at dette 
skyldes covid 19. 
 
 
6. Studerendes tiltag for at øge trivslen under nedlukningsperioden 
AH informerede om at festudvalget sammen med MedIS- og medicinerrådet planlægger et online fest arrangement den 
16. april (tema: Lære at lave drinks). Arrangementet vil vare ca. en time herefter, lægges der op til at der kan hygges 
online i studiegrupperne.  
 
Medicinerrådet har desuden i samarbejde med MedIS rådet, SUND fakultetet og Odense arrangeret en online 
komikeraften. Møde vedr. planlægning at dette arrangement afholdes den 7. april. Det planlægges som udgangspunkt at  
arrangementet afholdes midt i maj. 
Der vil blive lagt op til, at studerende mødes fysisk i deres studiegrupper for at øge det sociale sammenhold.  
LA spurgte om der er tænkt på planlægning af sociale arrangementer, når studerende må mødes igen. Det kan blive 
svært for mange at måtte ses i store grupper igen.  
LA foreslog, at når der åbnes for at mødes delvist fysisk i studiegrupper kan festudvalget indkalde ex antal studiegrupper 
samtidigt for at give større mulighed for sociale arrangementer inden der åbnes helt op igen. 
AH sagde, at indtil videre er der ikke planlagt yderligere tiltag, men festudvalget venter på at der åbnes op, så de er helt 
klar til at tage yderligere initiativer på den sociale front. 
SB gjorde opmærksom på, at der ikke åbnes fuldt op før til september.  
 
Studienævnet bakkede op om forslaget med, at de studerende samles i mindre grupper evt. flere sammen, hvilket gør 
det nemmere for de studerende, når der åbnes helt op. AH nævnte, at en del studerende kender studerende fra 
årgangen over og under.  
 
MedIS og medicinerrådet står for at arrangere sociale tiltag, når der genåbnes. Der er bevilget penge fra ministeriet til 
disse formål. Prodekanen for undervisning har ansvaret for dette.  
 
7. Retningslinjer for sagsbehandling i studienævnet  
Retningslinjerne i studienævnet blev godkendt og lægges på studienævnets hjemmeside.  
 
AP2021-2, pkt. 7: Retningslinjerne i studienævnet blev godkendt og lægges på studienævnets hjemmeside. 
 
8. Eventuelt  
AH og JT blev valgt til at deltage i arbejdsgruppe omkring undervisningsarealerne i NAU. 
 


