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Referat fra studienævnsmøde nr. 4 – 2020  
Onsdag d. 20. maj 2020, 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 
4. juni 2020/HN 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Maj Schneider Thomsen (MST),Tue Bjerg Bennike (TBB)  
Stig Andersen (SA),Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK),Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 

                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH) Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), 
Mathilde Kristensen (MK),Nisana Ganesalingam (NG), Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
 
Afbud fra: Maja Zimmer Jakobsen 
 
Suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen (EO) 
 
Suppleanter -Studerende   
Margrethe Groth (MG),Lucie Overvad Grønhøj (LG), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ), Robert Mariusz Modlinski (RM), Freja 
Tang Severinsen (FS),Janne Eriksen (JE) 
 
Faste observatører    
Anette Engsig (AE), Jette Kolding Kristensen (JKK), Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT), Henrik Bøggild (HB), Sten Rasmussen 
(SR), Lasse Riis Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE), studievejledningen 

 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
Dispensationer blev gennemgået 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Dagsorden blev godkendt. Referatet fra sidste studienævnsmøde blev godkendt.  
3. Meddelelser og siden sidst fra  
a) Studienævnsformand/studieleder  

Status på frafaldstruede F20 
Røde frafaldstruede 
58 breve er sendt til studerende som er mere end 15 ECTS bagud.  
18 til medicin og 40 til MedIS.  
 
Gule frafaldstruede 
55 breve er sendt til studerende som er mere end 5 ECTS bagud.  
27 til medicin og 28 til MedIS. 
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De ”gule studerende” er blevet opfordret til at kontakte studievejledningen.  
 
De ”røde studerende” er inviteret til samtaler via SKYPE med Svend og Helene den 5. eller 7. maj.  
Der har været afholdt 8 samtaler ud af 58 inviterede, hvor de studerende har fået udarbejdet en individuel studieplan.  
 
Information om ansøgninger MedIS kandidat optag 
Der er optaget 50 studerende med retskrav. 19 ikke retskravs ansøgere er blevet vurderet.  
9 har fået afslag på optag og 10 er optaget. Fordelingen er flg. MMA: 1, BM: 5, TM: 4 
Retskravs ansøgere til MedIS fordeler sig således: BM: 18, MMA: 16, TM: 16 
I alt tilbudt plads på MedIS kandidat 1. september: 60 studerende.  
 
Information om ansøgninger Medicin kandidat optag 
Der er optaget 126 bachelorstuderende med retskrav.  
Der har været afholdt møde den 11. maj, hvor optagelsesudvalget behandlede 50 ikke retskravs ansøgere. 
Status blev 29 ikke-retskravs ansøgere tilbydes plads. 21 ikke-retskravs ansøgere får afslag.  
I alt tilbudt plads på Medicin kandidat 1. september:  155 studerende 
 
Der er frist for at acceptere studiepladsen den 15. juni. Herefter kender vi det nøjagtige antal nye studerende til efteråret 
2020. 
 
Genåbning af Universitet 
SB orienterede om at 7 specialestuderende har fået lov til at arbejde i laboratoriet og har fået udsættelse af aflevering til 
august. Hvis Covid 19 fortsætter med positiv udvikling kan der afholdes kurser i immunologi samt PCR og cellekursus på 2. 
og 4. semester i august.  
Det ser ud til, at vi kan have fysisk fremmøde, vi kender dog ikke holdstørrelser. 
 
Covid 19 – Hvordan kan undervisning afholdes i efteråret 
Der skal laves nødplaner til efteråret. Dette diskuteres på halvårligt møde med semesterkoordinatorer og modulansvarlige 
mandag den 25. maj. 
 
Ny modulkoordinator til modul 1.4 
Nicolaj Johansson er udpeget som ny modulkoordinator for modul 1.4 - Introduktion til problembaseret læring, 
kommunikation og sundhedsfaglig praksis. Nicolaj Johansson efterfølger Diana Stentoft.  
Der vil blive indkaldt til møde inden august med Patrick Kjærsdam og Nicolaj Johansson om visionerne for det pædagogiske i 
undervisningen.  
 
Tilbagemelding til undervisere ifm. opfølgning på semesterevalueringer 
SB informerede om at kommentarer til semesterevalueringer skal videreformidles til undervisere jfr. procedure for 
evaluering af undervisning, semestre og uddannelser har undervisere krav på at få tilbagemelding på undervisning 
https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/450/450217_procedure-for-evaluering-af-undervisning-semestre-og-
uddannelser-2019.pdf.  
SB sagde at kommentarer et år tilbage vil blive tilsendt relevante undervisere. Punktet tages også op på møde om 
anerkendelse af undervisningsindsatsen på SUND som afholdes mandag den 25. maj. Studienævnet spurgte hvem som skal 
give feedback til underviserne. Det er efterfølgende afklaret med Lasse Riis Østergaard at semesterkoordinatorer sender 
evalueringer til modulansvarlige som sender individuelle kommentarer til underviserne. Der skal informeres om at 
kommentarer både positive og negative skal videregives.  
LA foreslog at semesterevalueringen for et helt modul tilsendes underviserne. LA sagde at på Regionshospitalet er det 
meget svært at bruge semesterevalueringen konstruktivt.  LA foreslog opdeling for Hjørring og Aalborg.  
Muligheden for opdeling undersøges. 
 
Afvikling af case til august 
TBB spurgte ind til om der er mulighed for at case afholdes til august. SB sagde at dette punkt er med på halvårligt 
semesterkoordinator og modulansvarliges møde på mandag den 25. maj. 

https://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/450/450217_procedure-for-evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelser-2019.pdf
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LA informerede om at i Hjørring vil der kunne afholdes hold med 7-8 studerende til august. Det bliver en udfordring at 
optage anamnese i mødet med patienterne med 7-8 studerende pga. smittefare med Covid 19.  
Til mindre hold bliver der problemer med at der ikke er dage nok. Der har været opstartsproblemer ifm. video med 
journaloptagelse. La sagde at dette kan være et fint alternativ til KO i efteråret, hvis KO ikke kan afvikles med fysisk 
fremmøde. LA bemærkede, at vi skal undgå at medicinstuderende smitter svært syge patienter. Desuden skal 
kandidatstuderende der snart er færdige og har brug for patientkontakten prioriteres i klinik. 
 

b) Næstformand 
Eksamen i reproduktion 
AH informerede om at mange studerende på 4. semester er forvirrede over eksamen i reproduktion. Modulansvarlige har 
sagt at man kan få ”straf” for at svare forkert. SB forklarede, at modulansvarlig har lavet opgaven således, at hvis 
studerende helgarderer sig vil der blive modregnet i point.  
AH sagde, at de studerende oplever det som frustrerende, da de så ikke tør at afkrydse noget de kun ”tror” er rigtigt.  
SB har efterfølgende afklaret, at de studerende skal tage direkte kontakt til modulansvarlige med deres spørgsmål.  
Journalskrivning på 6. semester 
De studerende har fået svar på, at de først afleverede journaler var af utilstrækkelig kvalitet. SB sagde, at de studerende 
skulle komme med en refleksion. Det var primært urologi journaler der var utilstrækkelige.  
 
AH sagde, at de studerende pt. ikke lærer at skrive journal. Der opfordres på studiet til at lave disse, men de studerende 
har ikke mulighed for at få feedback.  
LA sagde, at i de videoer som er lavet bliver der netop lagt vægt på, hvad det er vigtigt at få med i en journal.  
Der blev gjort opmærksom på at studerende oplever, at de har svært ved at håndtere det skriftlige som journalskrivning. 
PS foreslog feedback på det skriftlige som er mere uddybende end blot ”godkendt”. Gerne mere af dette på bachelor.  
 

c) Studievejledningen 
Studieteknik og eksamenstræning 
Der har været opfølgning på 2. semester om studieteknik og eksamenstræning.  
Spørgsmål om projekteksamen 
Der har i marts og april været en del henvendelser ift. projekteksamen via teams og det at sidde i hver sit lokale. 
Efterfølgende ultimo maj er der kommet nye retningslinjer for bachelor og specialeprojektet med mulighed for 
fremmøde.  
Møde med studievejledningen i august 
Der skal afholdes møde med studievejledningen i august for øget samarbejde mellem studienævn og vejledning om 
standard praksis for sagsbehandling. 

d) AAUH 
Der har været gennemgang af portfolie med henblik på eksamen (eksamensindstilling) 
Pga. Corona er det ikke alle studerende om har fået  kliniske færdigheder til gyn obs og pædiatri.  
Dette erstattes evt. af sommerschool 
SA informerede om, at der er ved at blive forfattet en skrivelse vedr. procedure for gruppedannelse på medicin kandidat. 
Dette er en proces hvor mange elementer spiller ind. Der udsendes skrivelse snarest muligt. 
 

e) RHN 
Der er opslået stilling som klinisk studiekoordinerende speciallæge på bachelor. 
Til de kliniske ophold som er blevet aflyst vil der blive lavet videoundervisning 
SA er ved at lave materiale til de kliniske ophold der blev aflyst 
Til 5. semester infektion KO bliver der også lavet videomateriale, hvis undervisning ikke kan afholdes til september.  
Hjørring starter fra E20 med kandidatstuderende i intern medicin og kirurgi fra E21 
 

f) MedIS-rådet 
Ingen kommentarer 
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g) Medicinerrådet 
Ingen kommentarer 
 

h) Andre 
Ingen kommentarer 

   
4. Opstart for internationale studerende september 2020  
Studienævnet diskuterede hvordan vi får den mest optimale studiestart for de internationale studerende.  
PBL 
I forhold til PBL oplyste MST at der i ny studieordning er planlagt et projekt supplerende kursus i PBL (1,5 ECTS). Det er en 
forudsætning for eksamensindstilling af de studerende har deltaget i kurset. MST har haft møde med PT for at imødekomme 
den udfordring det er, at de internationale studerende kommer med forskelligt kompetencegrundlag. PT informerede om at 
der laves en forelæsning som introducerer PBL med vægt på samarbejde i grupper. Der arbejdes endvidere fortsat med Diana 
Stentofts opgavemodel. PT fortalte, at han mødes med alle grupper hvor deres opgavebesvarelse diskuteres herefter retter 
gruppen opgaven til og afleverer til endelig godkendelse. MST gjorde opmærksom på, at vi ikke kan forvente at de 
internationale studerende starter på niveau med retskravs bachelorerne. 

Buddies 
Buddie-ordning blev diskuteret. Sidste år var der afsat 42 timer til funktionen.  
Vi har haft buddies de sidste par år, men det har ikke været en del af en lønnet ordning og på den måde organiseret arbejde. 
Studienævnet ønskede en mere fast job-beskrivelse” hvis buddies kan få løn. MST sagde, at hun ikke har indtryk er, at de 
udenlandske studerende har gjort brug af deres buddies og dem der har været buddies har heller ikke gjort en masse for at 
opsøge de udenlandske studerende 
 
MST har efterfølgende kontaktet Charlotte Høeg. Aftalen er blevet, at MST afholder et møde med studievejledningen. 
Studievejledningen undersøger om der er ambassadører på kommende 7. semester som vil være buddies (2 buddies). 
 
LA foreslog, at introduktion til PBL for internationale studerende på medicin bliver obligatorisk i starten af semesteret.  
PS sagde at det har været diskuteret i FADL at gøre ekstra for nye på kandidat.  
PS snakker med SA og SR om, hvad der giver bedst mening med ”buddies” på medicin kandidat.  
Vigtigt pointe at studerende og undervisere snakker sammen om dette.  
SA sender information til Studievejledningen så der er informeret om muligheder.  
AH foreslog mentorsamarbejde med partylogisk institut https://www.facebook.com/pg/PartylogiskInstitut/posts/ 
 
5. Mødeplan for F21 godkendes  
Studienævnet godkendte flg. mødeplan: 
Fredag den 5. marts – 1 
Onsdag den 31. marts – 2 
Onsdag den 28. april – 3 
Onsdag den 26. maj – 4 
 
HN har udsendt mødeindkaldelser i outlook. 
 
6. Behandling af semesterbeskrivelser E20 

  
Bachelor: 
1. semester MedIS og Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
3. semester MedIS og Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
Der skal ses nærmere på arbejdsbelastningen om den jævnt fordelt på semesteret.  

https://www.facebook.com/pg/PartylogiskInstitut/posts/
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5. semester MedIS  
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
5. semester Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
Kandidat MedIS: 
1. semester MedIS 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
3. semester MedIS 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
Kandidat medicin: 
1. og 2. semester Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
3. semester Medicin: 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
Kan studerende blive eksamineret udelukkende i en klinisk genetisk patient? 
Der mangler at der trækkes lod mellem Hjørring og Aalborg til eksamen. 
 
4. semester Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
5. semester Medicin 
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen med inddragelse af studienævnets kommentarer.  
Semesterkoordinator opdaterer semesterbeskrivelsen. 
 
 
Master i sexologi: 
3. semester Sexologi 
Der afventer endelig version som behandles på studienævnsmødet i august.  
 
7. Implementering af studiestartsmodellen på Medicin og Medis 
SB informerede om at Universitetet har udsendt forslag til en studiestartsmodel for at mindske frafaldet på 1. studieår. På den 
baggrund har Trine Fink udarbejdet en plan for implementering af studiestartsmodel på bachelor for MedIS og Medicin.  
 
Studienævnet diskuterede forslaget og bakkede op om implementering af studiestartsmodellen. 
 
Baggrund for arbejdet:  
30. januar:  Mette Dencker Johansen (MDJ) fremsendte pixi-versionen af AAUs nye studiestartsmodel til fakultetes 
studienævnsformænd, 1. semesterkoordinatorer og tutorkoordinatorer, og indkaldte disse til møde d. 14. februar for at 
drøfte muligheder for at udfolde modellen. 
 
2. februar: I samråd med studienævnsformand/studieleder Svend Birkelund, blev der for medIS/medicin nedsat et udvalg der 
skulle gennemgå studiestarten i forhold til studiestartsmodellen og vurdere hvor det vil være relevant at justere programmet. 
Udvalget skulle bestå af modulansvarlig for Introduktion til basalfagene, modulansvarlig for Introduktion til PBL, 
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kommunikation og sundhedsfaglig praksis, koordinator for tutorerne og semesterkoordinator   
 
14. februar: Udvalget tilknyttet medicin-uddannelsen (medlemmer og opgaver) blev præsenteret på mødet med MDJ, som 
efterfølgende sendte excel-ark med en mere udfoldet præsentation af modellen til semesterkoordinator Trine Fink  
 
27. marts: Udvalget holdt møde om studiestarten med udgangspunkt i det detaljerede excel-ark, og udarbejdede vedhæftede 
dokument med anbefalinger til studienævn om implementering af studiestartsmodellen, samt kommentarer til konkrete 
forslag i studiestartsmodellen  
 
Studievejledningen oplyste, at de ikke har været inddraget i processen. SB sagdet at RUS planlæggerne har deltaget.  
 
PS opfordrede til, at studerende gør brug af mentorordning i FADL. SB anbefalede, at PS kontakter Trine Fink for at inddrage 
mentorordningen ifm. studiestarten. 
 
 
8. Nedsættelse af meritudvalg til vurdering af meritansøgere i august 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af PS, AH, LA, SB, JT, EKO. Louise Kolind sender en invitation ud i Outlook til 
mødet snarest muligt. Arbejdsgruppen skal behandle før-start meritter i august. Det er før-start meritter fra Danske 
Universiteter og Udenlandske Universiteter.  
 
9. Eventuelt 
Maj oplyste at hun går på orlov i efteråret og Simone bliver suppleant for 1. semester kandidat som koordinator.  
Opstartsbrev medicin kandidat 
SR informerede om, at de internationale studerende i velkomstbrevet skal have besked om at de risikerer 14 dages karantæne 
pga. Covid 19. Derudover skal de vide, at boot-camp starter  den 24. august. 
HN tager kontakt til optagelseskontoret vedr. opstartsbrev ikke retskravs ansøgere til både MedIS og Medicin kandidat.  
Immunologi eksamen 2. semester 
2. semester mangler klar udmelding omkring immunologi eksamen. SB anbefalede, at de studerende kontakter Emil Kofoed 
som er semesterkoordinator. 


