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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. Orientering om frafaldstruede 
5. Godkendelse af mødeplan for F22 
6. Behandling af semesterbeskrivelser for E21 
7. Behandling af før-start merit – Danske og udenlandske Universiteter 
8. Opfølgning på implementering af punkter fra handlingsplaner – selvevalueringsrapporter år 4 
9. Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringen – hvordan er proceduren for feedback 
10. Studieordningsrevision samt plan for indsendelse af eventuelle ændringer gældende fra 1. september 2022 
11.Godkendelse af eksamensplan for medicin kandidat – Punktet blev udsat til senere 
12. Midler til trivselsinitiativer 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Ansøgninger blev gennemgået og behandlet.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde samt dagsorden blev godkendt. Punkt 11: Godkendelse af eksamensplanen for medicin kandidat 
udsættes til senere. 
 
3. Meddelelser og siden sidst fra  
Studienævnsformand/studieleder  
SB bød velkommen til Carsten Reidies Bjarkam, overlæge, professor og neurokirurg som er suppleant i studienævnet for 
Annette Willemoes Holst som er på barsel indtil januar 2022. Jessica Jamal El-Hage-Ali 2. semester medicin er valgt som 
observatør for medicinerråder. Herudover deltog Dennis Zacho Overgaard som er ansat som ny teamleder i 
studieadministrationen.   
 
Forsøgsdesign og metoder 
Der har været forespørgsler fra enkelte studerende om afholdelse af ekstra reeksamen i august i forsøgsdesign og 
metoder. Enkelte studerende holder pause efter bachelor og ønsker derfor at afslutte deres bachelor i august, hvis de er 
dumpet. Det afklares snarest muligt om reeksamen kan afvikles i august. 
  
Budget 2021 
SB informerede om at der i budget 2021 er budgetteret med flg. arrangementer: 
MedIS Awareness, bustransport til Novo i Hjørring, tur til København for kommende kandidater samt støtte til specialer.  
 
Status vedr. behandling af ansøgere til Medicin og MedIS kandidat E21 
 
Medicin med industriel specialisering 
BM: 
23 retskravsstuderende som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
9 ansøgere uden retskrav som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
 
MMA: 
20 retskravsstuderende som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
1 ansøger uden retskrav som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
 
TM: 
19 retskravsstuderende som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
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8 ansøgere uden retskrav som er blevet tilbudt (betinget optagelse) 
 
Medicin 
Der er 151 retskravsansøgere som bliver tilbudt plads.  
 
Der er herudover behandlet 94 ikke retskravsansøgere nordiske statsborgere. Ansøgningerne fra ikke retskravs ansøgere 
er blevet prioriteret med point i 4 kategorier: 

 Ansøgningens kvalitet formuleret på dansk 

 Faglige resultater fra bacheloruddannelsen 

 Dokumenteret PBL færdigheder 

 Dokumenteret teoretisk og praktisk undervisning i patientkommunikation og klinik 
 
Der er foreløbigt tilbudt plads til 5 studerende (uddannelsesloftet er endt på 156 pladser). De studerende som tilbydes 
plads ud over vore egne er nordiske statsborgere. Ud af de 94 ansøgere er kun 5 ansøgere vurderet som ikke kvalificeret 
og har fået afslag.  
 
Ændringer til studienævnets sammensætning 
Jette Kolding Kristensen 1. suppleant for Annette Willemoes Kristensen som er på barsel til januar 2022 er blevet ansat 
som viceinstitutleder  for undervisning på Klinisk Institut pr. 1. maj. Derfor indtræder Carsten Reidies Bjarkam som 
suppleant for Annette Willemoes Kristensen i studienævnet til februar 2022.  
Jette Kolding Kristensen fortsætter som observatør i studienævnet.  
 
Eksamensstatus ifm. Covid 19 
Universitetet er blevet delvist genåbnet og det har resulteret i at der er ansøgt om dispensation til at Regenerativ 
medicin på 2. semester MedIS kandidat kan afholdes som fysisk prøve på 2 timer. Det er tidligere en 24 timers prøve.  
Der har været klager over ændring af eksamen fra nogle studerende, men studienævnet har valgt at fastholde eksamen 
med fysik fremmøde efter at dette har været vendt i Uddannelsesjura.  
Yderligere har specialestuderende fået tilbud om at afholde eksamen på Universitetet. Der er ikke andre ændringer til 
eksaminerne, hvilket er kommunikeret ud til de studerende på de respektive semestre. 
 
Planlægning af bacheloreksaminer 
SB sagde at til bacheloreksaminerne skal der ses på om de vil blive afholdt online i august. 
Der er enkelte bacheloreksaminer som afholdes i juni og juli, da vejleder ikke har været tilgængelig i august. 
SP opfordrede til, at studienævnet tager beslutning om at afholde bachelor eksaminer digitalt for at give de studerende 
ro. Lokaler skal også planlægges i god tid og censorerne har også fået besked om, at eksamen foregår online. SB sagde at 
der vil blive set på en løsning i samråd med SP og studiesekretær Michael Christmas.  
SA bakkede op om at semestrene køres færdige online som de har været planlagt hidtil. Studerende er ikke så 
omstillingsparate i øjeblikket.  
AH gjorde opmærksom på, at der har været positiv forventning blandt bachelorstuderende om at bachelor bliver fysisk 
afholdt. Dette vil betyde rigtigt meget for de studerende at kunne færdiggøre sin bachelor i fysiske rammer på AAU 
sammen med vejleder og medstuderende samt familie. 
SB samlede op på punktet og sagde at der vil blive en afgørelse vedr. online eller fysisk tilstedeværelse til 
bacheloreksaminerne, når Covid 19 situationen er afklaret. Alle censorer er booket online. 
  
Næstformand 
Proces vedr. indstilling af ny studieleder 
Der er sendt afslag til de, der ikke blev indstillet. Dertil har dekanatet modtaget studienævnets indstillinger og Lars 
Hvilsted Rasmussen og de to institutledere har drøftet de to indstillinger. Der kommer udmelding fra Dekanen primo 
juni. 
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Årets underviser 
Der er sendt mail til alle semestersekretærene, at der skal sendes en besked ud til de studerende med link til indstilling af 
årets underviser. 

Initiativer til øget trivsel ifm. Covid 19 
Der blev fredag d. 21/5 afholdt comedy-show for det sundhedsvidenskabelige fakultet med stor succes. Der har 
mundtligt kun været positiv respons på arrangementet.  

Der blev søndag afholdt “bajseladeløbet” af medIS/medicins festudvalg, også med stor succes trods regnvejr. Her var der 
flere gruppe tilmeldt fra 2. semester, samt nogle fra 4. og 6. semester. Det var et arrangement, der indgød karneval og 
god stemning blandt de der deltog.  

Der er igen blandt studenterforeningerne begyndt at blive afholdt fysiske møder. Derudover begynder der at blive 
planlagt diverse små arrangementer igen, hvor der i juni kan nævnes ”eksamenskullerkur” d. 16/6 og et 
hyggearrangement for kommende og nuværende medicinkandidatstuderende. 

Studievejledningen 
Mange henvendelser fra især 2. semesters studerende som ikke trives godt. 2. semester kender ikke hinanden til  
Folkesundhedsprojektet. Flere taler om at tage orlov, da man ikke kender medstuderende på 3. semester. SB sagde at 
der blive gjort en stor indsats i starten af 3. semester for at ryste de studerende sammen. 
 
AAUH  
SA sagde at pga. personalemangel på 50% i studieadministrationen er det blandt andet ikke muligt at få eksamensplanen 
færdiggjort til dagens møde ligesom semesterbeskrivelsen for 1. og 2. semester heller ikke er klar. Der er fortsat ikke 
afklaring af semesterkoordinator til medicinsemesteret, men der er afholdt indledende møder. 
 
RHN 
- LA informerede om at der givet godkendelse til at gennemføre OSCE med fysisk fremmøde. 
- Der er informationsmøde for nye studerende torsdag den 27. maj 
- Kirurgisemesteret vil ikke kunne gennemføres som planlagt fra september 2021. Studerende vil i stedet skulle til Farsø. 
- Der er den 3. september fra kl. 13-15 indvielse af nye studiefaciliteter. Der kommer invitation ud til studienævnet.  
- I forbindelse med opsamling af aflyste klinikophold for 1. og 2. semester, så har der været få der har ønsket dette 
tilbud. F.eks. til barnets vækst som foregik online med bindende tilmelding deltog kun 43 ud af 150. I sidste uge var der 
afbud fra 8. Til psykiatri i august er der kun 23 som har tilmeldt sig.  
AH sagde at afmeldinger til KO i barnets vækst er sket, da de studerende troede, de skulle til Hjørring fysisk og ikke skulle 
have online undervisning. LA nævnte at det hele tiden har været planen at barnets vækst blev afholdt online.  
 
MedIS-rådet 
Der var møde den 26. maj ellers ingen meddelelser. 
 
Medicinerrådet 
Der blev informeret om at afleveringsdatoen på 2. semester er flyttet til 31. maj. I den godkendte eksamensplan som 
studienævnet godkendte var datoen for aflevering 28. maj. SB har sidenhen ved en fejl godkendt at flytte 
afleveringsdatoen, da klinikken var skemalagt indtil sidst i maj. Argumentet for dette var at censor så havde god til at 
læse op til eksamen. Dette har resulteret i, at de studerende nu kan har 2 hele dage til at læse op til eksamen i ernæring 
og fordøjelse.  
 
Andre 
Ingen meddelelser. 
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4. Orientering om frafaldstruede  
Gule frafaldstruede (5-14 ECTS bagud) 
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, har AAU Studie- 
og trivselsvejledning initieret en ny opsøgende indsats, hvor vi har deltaget. HN har kvalificeret de studerende som er 
bagud med mere end 5 ECTS og sendt liste til studie- og trivselsvejledningen. De studerende er derfor i denne omgang 
ikke blevet henvist til den decentrale vejledning.    
Røde frafaldstruede (15 ECTS og mere bagud) 
HN og SB har haft samtale med to studerende og lavet en individuel studieplan for de studerende.  
Proceduren vedr. frafaldstruede er i gang med revideret.  
 
5. Godkendelse af mødeplan for F22  
Studienævnet godkendte flg. datoer for studienævnsmøder i F22: 
Onsdag den 2. marts 
Onsdag den 30. marts 
Onsdag den 27. april 
Tirsdag den 24. maj 
VIP medlemmer er indkaldt i Outlook og studerende får indkaldelser til januar 2022  
 
6. Behandling af semesterbeskrivelser E21  
Studienævnet behandlede indkomne semesterbeskrivelser for E21.  
Der var som nyt indsat tabel til indtastning af undervisningsbelastningen som SB gennemgår i alle semesterbeskrivelser 
inden den endeligt godkendes. 
 
Bachelor: 
1. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
3. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med kommentarer. 
 
5. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
Kandidat MedIS: 
1. semester MedIS 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
3. semester MedIS 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
Det blev nævnt at det er vigtigt at semesterbeskrivelse er omhyggeligt udarbejdet på engelsk samt at alle slides er på 
engelsk. 
 
Kandidat medicin: 
1. og 2. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen udsendes til behandling hos CRB og PS og lægges på hjemmesiden senest 14 dage før 
semesterstart.  
 
3. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 
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4. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 
 
5. semester Medicin: RH og SB 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
Master i sexologi: 
Afventer behandling af LA og AJ  

7. Behandling af før-start merit – Danske og udenlandske Universiteter  
SB informerede om procedure og vejledning for meritbehandling. SB foreslog at meritudvalget til august behandles i 
samarbejde med Pia Sindbæk og Louise Kolind efter gældende procedure. De meritsager som kræver større 
beslutningsgrad skal gå gennem studienævnet og tages i første omgang af SB og AH. Studienævnet besluttede at 
godkende denne nye procedure.  
 
8. Opfølgning på implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 4  

 Frafald først studie år, studiestart prøve har været afholdt en gang. 
Nu på et minimum 

 Case model (intro for nye case-vejledere samt struktur) 
Der er tidligere nedsat et udvalg for at se på case-arbejdet. Uafhængigt af dette har Viceinstitutleder bedt om vi 
kan genoptage et pædagogisk kursus for case-vejledere, da der starter en del nye case-vejledere til september. 
Kurset skal placeres i august så case-vejlederne er ”klædt på” til semesterstart. 
TBB og Nicolaj Johansson er blevet bedt om at planlægge et kursus. 
 
Studienævnet diskuterede om det på sigt kan være en løsning at nye case-vejledere får mulighed for at følge en 
erfaren case-vejleder inden de starter selvstændig undervisning.  
Herudover blev det diskuteret om case-modellen var velegnet på de sidste semestre på bachelor, da mange 
studerende holder op med at komme til case. Dette kan skyldes at der er mange gentagelser mellem 
forelæsninger, studiesal, cases, KO og KØ. 

 Ledighed MedIS 
Der er bestilt vejledning gennem eksternt bureau til at lave en undersøgelse for MedIS. Der er fremsendt 
relevant data fra studienævnet vedr. studerendes grenvalg og om de har haft eksterne specialer i studietiden.  
Undersøgelsen forventes at være færdig inden sommerferien. 

 
9. Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringerne – Hvordan er proceduren for feedback 
SB informerede om at det nye kvalitetssikringssystem skal igangsættes. Til dette formål skal der laves procedurer for 
begge institutter. HST ønsker at der er ensartede procedurer for HST og KI, når det er muligt. Der sigtes på at lave en 
løsning som passer for begge Institutter.  
 
LBT spurgte til proceduren vedr., når undervisere får dårlig feedback i semesterevalueringen.  
Der snakkes meget mellem kolleger vedr. evalueringer og det rygtes, at hvis man underviser dårligt og får dårlige 
evalueringer kan man koncentrere sig om forskning og slippe for at undervise.  
LBT foreslog, at vi skal se på både semesterevalueringen, referater fra semestergruppemøderne og andre input gennem 
et semester. Der skal generelt bruges mere tid på evalueringerne. Det er også vigtigt at se på at det er meget få 
studerende som svarer i semesterevalueringen.   
Der har været episoder, hvor en modulkoordinator skal melde til sin egen chef, at denne er en dårlig underviser. Dette 
kan være en ubehagelig situation som ikke bliver taget seriøst.  
LA bakkede op om at der ikke skal lægges for stor vægt på semesterevalueringerne. Der kan løses meget med 
kommunikation. Hvis der er dialog mellem undervisere og semesterkoordinator evt. inddragelse af studieleder.  
Det er vigtigt at gå i dialog med hinanden og snakke med semesterkoordinatoren, så snart der opstår kritikpunkter også i 
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løbet i semesteret.   
 
10. Studieordningsrevision  samt plan for indsendelse af eventuelle ændringer gældende fra 1. september 2022  
 
SB orienterede om at der skal implementeres digitale kompetencer i alle studieordningerne.  
Der foregår tværgående koordinering hvor TBB er tovholder på Medicin/MedIS. 
 
TBB informerede om at der har været afholdt møde med digital læringskonsulent Johanne Bräuner Nygaard Hansen. 
Næste skridt er at der indkaldes til møde for semester- og modulkoordinatorer på bachelor, hvor der introduceres til 
konceptet, og hvor der skal ses på forslag til læringsmål. Herefter er det planen at semester- og modulkoordinator går 
sammen og udarbejder forslag til læringsmål. Når læringsmål er udarbejdet vil disse blive præsenteret for studienævnet. 
 
SA nævnte, at vi har en principbeslutning i SN om opmærksomhed på behov for og effektuering af finjusteringer løbende 
frem for at gemme det til større revision. Dette var resultat af en diskussion i efteråret 2018. 
 
Medicin kandidat 
Konklusionen blev at studieordningen rettes til jfr. Universitetets målsætning om digitale læringsmål. SB vil kontakte 
Uddannelsesjura om dette kræver en høring hos de andre Universiteter, da der kun ønskes minimale ændringer. 
 
MedIS og Medicin bachelor 
Der er foretaget ændringer i 2020 studieordningen vedr. PBL læringsmål og der har været gennemgående revidering af 
studieordningen. Når der yderligere indføres digitale læringsmål i studieordningen skal denne til høring hos de andre 
Universiteter, Sundhedsstyrelsen og Censorkorpset og andre høringsberettigede parter.  
 
Der indkaldes til seminar i efteråret vedr. studieordningsrevisionerne. 

11. Godkendelse af eksamensplan for medicin kandidat 
Punktet blev udsat til senere. Udsendes til godkendelse i studienævnet.  

12. Midler til trivselsinitiativer  
Rektor har besluttet at fordele i alt 3 mio. kr. til trivselsfremmende initiativer i 2021. Ud af den pulje er der afsat 217.790 
kr. til HST og 51.753 til KI.  

Hensigten er at fakulteterne sammen med institutterne bruge midlerne til fagligt/sociale arrangementer og indsatser, 
der styrker de studerendes trivsel og tilknytning til campusserne. Det kan vare til initiativer både før og efter 
sommerferien. 

I den forbindelse vil prodekanen gerne efter samråd med studieledere, studienævnsformænd samt studerende inden d. 
7.  juni have tilbagemelding med bud på konkrete initiativer incl. budget. Forslagene skal prioriteres.  

Herefter udfærdiges der en kort redegørelse til universitetsdirektøren, som orienterer om, hvad midlerne er anvendt til 
eller planlægges anvendt til.  

Udover sociale aktiviteter er der på møde, hvor JKK, PS og AH deltog besluttet at afholde møder med mentorer for at 
styrke empatikompetencerne og for at forebygge, at de studerende er blevet fremmedgjorde ift. hinanden.  
Lasse Riis Østergaard og Prodekanen er blevet informeret om ønskerne.  
 


