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Referat fra studienævnsmøde nr. 2 – 2022  
Onsdag den 30. marts 2022 - 12.30-15.30, NJV14, 3-119 

 

 
Studienævn for Medicin 

Niels Jernes Vej 12 A5-116 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9940 2430 

hn@hst.aau.dk 

8. april 2022/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA) 
Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK) - Afbud 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT)                        
 
Medlemmer – Studerende 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS) - MedIS 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) – MedIS  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS 
Johanne Havskov Thygesen (JT) - Medicin 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) – Medicin  
Phillip Sperling (PS) - Medicin 
 
Observatører    
MMA – Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK) - afbud 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Simone Riis Porsborg (SRP) 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
AAUH – Stig Andersen (SA) 
Almen Praksis – Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Pædagogisk repræsentation – Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PKT) – afbud 
Folkesundhedsvidenskab – Henrik Bøggild (HB) 
Prodekan for uddannelse – Jeppe Emmersen (JE) - afbud 
Viceinstitutleder HST og KI - Louise Pape Haugaard (LPH) - afbud 
Studievejledningen 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA) 
MedIS-rådet - afbud 
 
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. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde 

4. Betydning af 10% reduktion af uddannelserne i Universitetsbyerne  

5. Behandling af semesterevalueringer fra studerende E21 samt behandling og godkendelse af semesterkoordinators 

evalueringsrapporter E21  

6.  Årsberetning for Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark - 1. september 2020 - 31. august 2021 samt 

censorevalueringsrapporter for E21 - MedIS og Medicin  

7. Input til indretningsforslag til kommende studiemiljøer i den nye fakultetsbygning 

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Dispensationer og merit siden sidste møde blev behandlet.   

 

2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  

 

3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde  

a) Studienævnsformand/studieleder  

Kvote II optag 

Kvote II ansøgere i år er faldet med 17% på AAU og på landsplan er dr er et fald på 20%. 

Advanced statistics F22 

Der er blevet afsat 2 eksamensdage i stedet for først planlagt en dag den 13. og 14.juni.  

Der vil fremadrettet blive planlagt to dage til denne eksamen.   

Opslag til Studielederfunktionen pr. 1. juli 2022 

Studielederfunktionen til 1. juli slås op og alle der har en stilling på KI eller HST kan søge stillingen.  

Det gælder både for deltids- og fuldtidsansatte. 

Det er muligt for viceinstitutledere at søge stillingen dog ikke institutledere.  

Dekanen ønsker at der indstilles både en mand og en kvinde til funktionen. 

SA og LBT været med til at give input til opslaget. 

Retskravsansøgere til Medicin 

Der er tilbudt plads til 164 af vores egne bachelorer med retskrav. Da vi er over 150 vil der ikke blive tilbudt 

pladser til ansøgere udefra. Ansøgere udefra vil få afslag begrundet i manglende pladser.  

Retskravsansøgere til MedIS 

Der er 70 som har søgt 1. prioritet. Tallet kendes endeligt efter 20. april.  

Det betyder at vi ikke får udlændinge ind i år.  

Status på handlingsplaner 

Medicin 

JKK informerede om at der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på case arbejdet og trivsel. Der vil blive 

arbejdet videre med disse handlinger i næste semester.  

 

Det blev besluttet at på næste studienævnsmøde den 27. april vil der være punkt med beskrivelse af 

handlinger. For medicin vil studiet blive gennemgået og der vil evt. blive igangsat en studieordningsrevision.  
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MedIS 

Til uddannelsesevalueringsmødet var de eksterne enige om at der skal mere molekylær biologi på uddannelsen. 

Desuden ønskede de eksterne eksperter at der kommer mere humanisme ind for at kunne tale med patienter. 

SB foreslog at der i handlingsplanerne indskrives, at studieordning og læringsmål blive gennemgået og der skal 

tages stilling til i hvilken retning uddannelsen skal udvikles. Studienævnet var enige i denne plan. 

 

b) Næstformand 

Der er sendt information ud om årets underviser til sexologi og for Medis og Medicin kommer der information 

ud i maj.  

AH gjorde opmærksom på at der kan være studerende som sender indstillinger ind flere gang. Dette skal der 

tjekkes op på. 

Der var en diskussion om proceduren for årets underviser. Det er efterfølgende besluttet, at de undervisere 

som ønsker besked om, hvorvidt de er indstillet til årets underviser, kan tage kontakt til HN. 

 

c) Observatører 

JA forklarede, at FADL studieundersøgelse har vist at der har været stor stressbelastning hårdest på 8. 

semester. Mange får ikke hjælp. Der er forslag om at inddrage mere fokus på trivsel f.eks. trivselsdage.  

Der skal sættes mere tid af med fokus på trivsel på hvert semester. Desuden mere information ud om mulighed 

for at få hjælp hos b.la. studievejledning, studenterpræster og Head Space.  

 

AH nævnte at de nye studerende ikke skal have for mange informationer fra start. Det er vigtigt at de lærer, 

medstuderende at kende samt AAU, inden de bliver fyldt op med informationer om tilbud.  

 

SA nævnte, at det er interessant at se på hvad der er samfundsrelateret stress, og hvad der er studierelateret 

stress.  

 

Det blev besluttet at til semesterstart på alle semestre orienteres der om mulighed for at kontakte decentral 

Studievejledningen samt studie- og trivselsvejledningen.  

 

4. Betydning af 10% reduktion af uddannelserne i Universitetsbyerne  

LBT indledte med at udtrykke bekymring for de konsekvenser det vil få særligt for MedIS og medicin med reduktion af 

uddannelser i Universitetsbyerne. Der skæres ned på optag på MedIS, hvilket har konsekvens især på optag af 

udlændinge på kandidaten. Folkesundhedsgruppen flyttes til Hjørring, og de rekvireres til undervisning på 

Medis/Medicin, kan det også have en indvirkning på disse uddannelser. 

LBT spurgte hvor meget de studerende er informeret om ændringerne, og hvilke konsekvenser vi ser ind i. 

I folkesundhedsgruppen er undervisere i tvivl om, de ønsker at følge med til Hjørring. 

Bekymringerne i forhold til de studerende på folkesundhedsuddannelsen er i øjeblikket, at nogle overvejer at forlade 

uddannelsen, da 40 % kommer fra Århus. 

Dette giver frygt for at folkesundhedsuddannelsen kan risikere lukning og dermed risiko for at ansatte finder nye jobs. 

 

HB forklarede, at meningen var at folkesundhed skulle placeres sammen med tandlægeuddannelsen. Da 

tandlægeuddannelsen ikke bliver til noget, er der en forventning om, at folkesundhed placeres for sig selv og dermed i et 
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lille miljø i Hjørring.  

 

Undervisere skal undervise på to matrikler, da halvdelen af folkesundhedsundervisningen foregår på MedIS og Medicin 

studiet.  Der bliver ikke kontor på AAU men derimod Flex pladser.  

De ansatte har oplevet, at de er blevet flyttet mod deres vilje og uden at blive spurgt til råds.  

Det vil få en stor betydning på MedIS medicin bachelor især på 2. semester til folkesundhedsprojektet. 

, 

Studienævnet gjorde opmærksom på, at ledelsen skal se det som en forringelse i kvalitet i alle uddannelser der udflyttes.  

Det blev besluttet, at LBT laver et oplæg om problematikken til studienævnsmødet d. 27. april. 

 

5. Behandling af semesterevalueringer fra studerende E21 samt behandling og godkendelse af semesterkoordinators 

evalueringsrapporter E21  

Semesterkoordinators evalueringsrapporter blev behandlet med udgangspunkt i studienævnets kommentarer. 

 

Proceduren for behandling af Survey-Xact og semesterkoordinatorrapporter er, at studienævnet skal tage højde for 

action points i Survey-Xact. Hvis studienævnet ikke vurderer at semesterkoordinatorrapporten tager højde for action 

points, kan rapporten ikke godkendes og sendes retur til semesterkoordinator til revidering.   

 

Studienævnet havde en diskussion om, hvorvidt en koordinator kan tage undervisere af som ikke leverer god 

undervisning. SB præciserede, at dette er en diskussion mellem semesterkoordinator og viceinstitutleder for 

undervisning.   

 

Studienævnet vurderede om rapporterne var godkendte, betinget godkendt eller ikke kunne godkendes. Herudover blev 

det vurderet om der er forhold, som studienævnet ønsker at følge op på udover semesterkoordinators forslag.  

 

 

Semester Konklusion Bemærkninger 

1. Semester MedIS og Medicin 

bachelor – MST og AS 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

Semesterkoordinator gjorde 
opmærksom på at I forhold til KØ 
og KO så er der ønske om at få 
holdplanerne ud tidligere.  
De mulige dage de studerende skal 
i klinik er planlagt tidligt. Men de 
faktiske dage hvor de studerende 
skal i klinik udmeldes først sent, da 
der kan ske ændringerne i antal 
studerende. Fra Hjørring er der 
ønske om at der er tilstrækkeligt 
studerende på små hold, så de 
studerende får tilstrækkeligt 
læringsudbytte. Samtidigt er det et 
ressourceproblem hvis der ikke er 
studerende til planlagt 
undervisning. 
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3. Semester MedIS og Medicin 

bachelor – MST og AS 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

 

5. Semester MedIS og Medicin 

bachelor – AJ og AK 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

 

1. Semester MedIS KA– IA og SA 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

SB og HN arbejder videre med 

nævnte problematikker i rapporten 

3. Semester MedIS KA– IA og SA 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

 

1. og 2. semester Medicin KA– LBT 

og JT 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev betinget godkendt.  

Der skal ses på afleveringsdato for 
portfolio samt optimering af brug af 
læsedage.  

3. Semester Medicin KA– LBT og JT 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev betinget godkendt. 

Eksamensspørgsmålene passer ikke 

til hvor man har været i klinik hhv. 

Aalborg eller Hjørring. Det betyder 

at der spørges ind til meget 

specifikke ting som kun er relevant 

for det ene af stederne.  

Der skal ses på opstramning af 

eksamensplanen.  

4. Semester Medicin KA– AJ og AK 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator 

 

5. Semester Medicin KA– SB og AH 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

 

1. semester sexologi - AH og PS 

 

Semesterkoordinatorrapporten 

blev godkendt. Referat fra mødet 

sendes til semesterkoordinator. 

 

 

 

Godkendte rapporter offentliggøres på https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-

studerende/Evaluering+Medicin/#500915. SB og HN arbejder videre med de betingede godkendte rapporter samt de 

ikke godkendte rapporter.  

 

 

 

 

 

 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/Evaluering+Medicin/#500915
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/Evaluering+Medicin/#500915
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6.  Årsberetning for Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark - 1. september 2020 - 31. august 2021 samt 

censorevalueringsrapporter for E21 - MedIS og Medicin  

 

Årsberetning for censorformandsskabet 

Der var ikke nogen kritiske punkter specifikt til AAU. Det var dog et generelt kritikpunkt at mange eksaminer ikke har 

været afholdt som stedprøver under Corona nedlukning.  

 

Censorevalueringsrapporter for E21 

I censorrapporterne for E21 var der ikke kritiske kommentarer fra censorerne vedr. afvikling af vores vintereksaminer.  

 

7. Input til indretningsforslag til kommende studiemiljøer i den nye fakultetsbygning  

Se vedhæftede bilag vedr. studienævnets kommentarer samt indretningsforslag. 

Henriette Blegvad, arkitekt fra Campus Service deltog i mødet og kom med eksempler på forslag til indretninger af 

studiemiljøer, grupperum, undervisningsrum og kantine som studiemiljø.  

Henriette udarbejder indretning af studiemiljø i den nye SUND studiebygning. 

Studienævnet kom med deres input til indretning af studie- og undervisningsmiljøer ifm. denne midtvejshøring. 


