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Referat fra studienævnsmøde 9-2019 
Onsdag den 11. december 2019, 12.30–15.00, NJV12, A6-104 

 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
6. januar 2020/HN 
 

 

Faste medlemmer tilstede:  
Svend Birkelund (SB), Jette Kolding Kristensen (JKK), Stig Andersen (SA), Tue Bjerg Bennike (TBB), Phillip 
Sperling (PS), Robert Mariusz Modlinski (RMM), Søren Hagstrøm (SH) 
 
Faste medlemmer ikke tilstede:  
Nisana Ganesalingam (NG), Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), Dina Voetmann-Jensen (DVT), Sara Clemmensen 
(SC) 
    
Observatører og andre deltagere til mødet:  
Diana Stentoft (DS), Amanda Kristine Faust Spies (AS), decentral studievejledning, Henrik Bøggild (HB) 

 
Referent:  
Helene Nørgaard (HN) 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Indkomne ansøgninger siden sidste møde blev gennemgået og behandlet. 
Der har i år været mange ansøgninger om at være 5 studerende i bachelorgrupper. 
Det blev besluttet at til næste års dannelse af bachelorgrupper skal de der ansøger om at være 5 i grupperne  
vente med at søge dispensation i studienævnet til  gruppedannelsen er afsluttet. 

 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde samt dagsorden blev godkendt. 
TBB og LH oplyste at de ikke har fået adgang til fællesdrevet hvor bilag uploades. 
Efterfølgende er der givet adgang til drevet. Ved fortsat manglende tilgang kan Christian Bjerring Laursen hjælpe, 
IT, tlf. 99402020. 
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3. Meddelelser og siden sidst fra  
a) Studienævnsformand/studieleder 
 

 Adgangskrav - kandidatuddannelsen i medicin  
SB informerede om at vi har fået information fra Uddannelsesjura om at adgangskrav på 
kandidatuddannelsen i medicin (studieordning 2020), således nu også står følgende ” 
bacheloruddannelsen i medicin ikke må være afsluttet mere end fem år tidligere end 
kandidatuddannelsen påbegyndes”.   
Bestemmelsen har ikke tidligere stået i studieordningen, idet AAU først for nyligt er blevet opmærksomme 
på, at denne bestemmelse fremgår af uddannelsens reviderede godkendelsesbrev.   
SB informerede om at denne regel er særlig for medicin.  
 

 Studieinformation på hjemmesiden  
SB informerede om de forskellige hjemmesider hvor der er information om MedIS og Medicin. 
Andre hjemmesider omkring studierne er også i gang med at blive gennemgået. 
SB har sammen med Debbie Pedersen opdateret hjemmesiderne: 
Uddannelsesguiden, Study in Denmark, den trykte AAU brochure, medicin kandidathjemmesiden og 
Studieguide 
 
Studienævnet foreslog at der udarbejdes en samlet information vores uddannelser og der på de 
forskellige hjemmesider henvises til dette link. SB forklarede at dette ikke er en mulighed, da nogle 
hjemmesider er for alle studier i Danmark. 
DS foreslog at der på forsiden af HST henvises til studievejledningen. HN kontakter Debbie Pedersen vedr. 
dette. 
 

 Valgresultat for VIP og studerende  
Valgresultatet pr. 1. februar 2020 er nu udmeldt og de valgte i studenævnet er som følgende: 
 
VIP faste medlemmer  
HST 
Svend Birkelund, Maj Schneider Thomsen, Louiza Bohn Thomsen (Tue Bjerg Bennike er suppleant for 
Louiza som er på barsel) 
KI  
Stig Andersen, Annette Willemoes Holst-Kristensen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt 
 
VIP suppleanter - HST 
Tue Bjerg Bennike (TBB), Emil Kofoed-Olsen (EKO) 
 
Studerende 
Medicin 
Philip Sperling (PS),  Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven(AH), Johanne Havskov Thygesen (JHT),   
MedIS 
Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), Nisana Ganesalingam (NG), Mathilde Kristensen (MK)  
  
HN har indkaldt til konstituerende studienævnsmøde onsdag den 22. januar kl. 15.00 efter 
studienævnsmødet.  Dagsorden vil være valg af formand og næstformand samt afklaring af fra hvilke 
faggrupper/råd der skal være faste observatører i studienævnet.   
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b) Næstformanden  
Afbud fra næstformanden  
 
c) Studievejledningen 
Ingen meddelelser 
 
d) AAUH 
Der er lagt plan for hovedsemesteret med dobbelt antal studerende. Den nye semesterkoordinator efter 
Jørgen Andersen som stopper som koordinator Carsten Bjarkam har udarbejdet planen som har medført 
ændringer til den allerede lagte eksamensplan.  
 
e) RHN 
Ingen meddelelser  
 
f) MedIS-rådet 
Ingen meddelelser 
 
g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser 
 
h) Andre 
Ingen meddelelser 
 

4. Godkendelse af semesterkoordinators evalueringsrapport F19 for 4. semester MedIS og Medicin bachelor 
Studienævnet godkendte semesterkoordinators evalueringsrapport for 4. semester MedIS og Medicin BA som 
lægges på hjemmesiden. 
 
5. Godkendelse af semesterbeskrivelser F20 
Studienævnet behandlede semesterbeskrivelserne for F20 og der var en livlig diskussion om indhold i disse. 
 
Tjekliste som anført herunder blev anvendt i behandlingen af semesterbeskrivelserne.  
 
1. Navn, uddannelse og institut 
2. Tjekke om konfrontationstimerne er opgjort 
3. Tjekke Undervisningsbelastning 
4. Tidsforbrug (samlet tid for den studerende) 
5. Tjekke undervisning til alle mål i studieordningen 
6. Obligatoriske elementer skal fremgå i semesterbeskrivelsen og tjek at der er hjemmel i studieordningen. 
7. Eksamensformatet skal tjekkes op. 5 ECTS svarer til skriftlig eksamen 2 timer. 10 ECTS svarer til skriftlig 
eksamen 3 timer. Der skal stå om det er stedprøve/opgaveaflevering/projekt/underforløbet. Brug af 
hjælpemidler skal udspecificeres. Hvis hjælpemidler er tilladt skal det tydeligt fremgå, hvilke der må benyttes. 
 
Studienævnet diskuterede hvorvidt der skal fremgå lærerbøger i semesterbeskrivelserne samt anvendelse og 
udarbejdelse af modulplaner.  
 
Der var enighed om at det er nødvendigt med modulplan blandt andet i forbindelse med overlevering fra en  
modulansvarlig til en anden, eller når ny underviser skal inddrages i undervisningen. 
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Studienævnet foreslog sparring med semesterkoordinator ift. udfærdigelse af modulplaner. Der var forslag om 
evt. at sende en modulplan til gennemsyn hos studerende.  
 
Hvis semesterkoordinator erfarer at modulansvarlige ikke lever op til deres ansvar er det et anlæggende mellem 
institut og semesterkoordinator.  
 
Studienævnet påpegede at det er deres ansvar at sikre at modulplaner er på et passende niveau. Derfor blev det 
besluttet at studienævnet godkender enkelte modulplaner før semesterstart. 
 
Desuden blev det besluttet ikke at indskrive lærerbøger i semesterbeskrivelserne, men anbefalet litteratur 
indskrives i modulplanen. 
 
Studienævnet afklarede endeligt at det er semesterkoordinators ansvar at tjekke op på om der ligger 
modulplaner for alle moduler på Moodle senest 14 dage før modulstart. 
 
Bachelor 
2. semester MedIS og Medicin 
SB og MZJ gennemgår semesterbeskrivelsen, når kommentarer fra studienævnet er sendt til HN.  
 
4. semester MedIS og Medicin 
Studienævnet besluttede at ændre ”Cancerpatient” til ”den alvorligt syge patient”.  
Når semesterkoordinator har foretaget rettelsen godkendes semesterbeskrivelsen. 
 
6. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen behandles på studienævnsmødet den 22. januar.  
 
Kandidat MedIS 
2. semester MedIS 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 
 
4. semester MedIS 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 
 
Kandidat Medicin  
2. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen dækker for 1. og 2. semester og blev godkendt i foråret for 1. og 2. semester E19 og F20 
 
3. semester Medicin 
Der var mange kommentarer til semesterbeskrivelsen.  
Bl.a. at undervisere enten ikke fremgår eller kun med fornavn. Timeberegninger er ugennemskuelige 
Semesterbeskrivelsen blev ikke godkendt. 
 
4. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen afventes fra semesterkoordinator.  
Behandles på SN mødet den 22. januar. 
 
6. semester Medicin 
SB og MZJ gennemgår semesterbeskrivelsen, når kommentarer fra studienævnet er sendt til HN. 
 



5 
 

 

Master i sexologi: 
2. semester sexologi 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 
 

6. Godkendelse af studienævnets mødeplan for E20  

Studienævnet godkendte flg. studieplan for E19:  

Onsdag den 26. august, onsdag den 23. september, onsdag den 21. oktober, onsdag den 18. november, onsdag 

den 16. december, onsdag den 27. januar 2021.  

HN udsender mødeindkaldelser til det nye studienævn pr. 1. februar 2020. 

7. Status for handlingsplan 2017 til 2020 samt inddragelse af årets studienævnsrapport  

SB gennemgik status år 3 på handlingsplanerne for MedIS, medicin og sexologi samt inddragelse af årets 

studienævnsrapport 

 

SB gjorde opmærksom på udfordringerne med arbejdsløshed for MedIS. Studienævnet havde en længere 

diskussion om handlinger til at afhjælpe arbejdsløshed.   

 

- Der skal arbejdes på netværk for TM og BM. MMA har allerede et velfungerende netværk  

- BM og TM bruger ikke i samme omfang LinkedIn som MMA 

- Studienævnet foreslog karrierevejledning for BM og TM 

- Eksternt samarbejde for MMA er integreret og kører godt og bevirker bedre kontakt til aftagerne end for BM   

og TM 

- MMA har alumnenetværk. Kunne med fordel igangsættes for BM og TM 

- Forslag om mere eksternt samarbejde og projektsamarbejde for TM og BM 

- Eksternt samarbejde skal igangsættes tidligere på kandidaten for BM og TM (projektorienteret er indført i 

studieordningen på 9. semester) 

- Afklaring om der kan findes flere relevante studiejobs som har brug for MedIS kompetencer 

- Flere projektforslag i kataloget for BM og TM  med eksterne samarbejdspartnere 

-  Studienævn for sundhed, teknologi og idræt samarbejder med karrierecenter og jobcenter Aalborg vedr. 

uddannelse og søgen efter arbejde. De studerende er glade for dette. Jobcenter Aalborg og Karriecenteret 

kunne være en løsning samt Pharma Danmark for hjælp til jobsøgning 

- Forslag om at når der vælges undervisere udefra skal disse findes i aftagerindustrien. 

- Der skal fokus på at aktivere de studerende tidligere på MedIS kandidat til at orientere sig om jobmuligheder. 

 

AS skal til møde vedr. opbygning af APP til at beskrive virksomheder i Nordjylland, hvor man kan se kort 

beskrivelse af disse og se hvor studerende har haft studiejobs. Desuden er AS i dialog med Pharma Danmark om 

studenternetværk.  

 

Kommentarer til årets studienævnsrapport: 

Bachelor:  

De studerende gjorde opmærksom på at der har været store problemer med lokaler og undervisningskapacitet. 

Medicin kandidat: 

I forhold til optag på kandidat blev det foreslået at gøre en struktureret indsats for at finde plads til flere 

studerende. SA og SR sagde at der er forskellige fora hvor alle undervisere mødes og udveksler erfaringer.  
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SR sagde at der er uudnyttede ressourcer på afdelingerne som skal afklares.  

PS, SR og SA mødes og diskuterer et forslag til optimering af lokaleudnyttelsen.  

AP2019-9:7 Kommentarer til handlingsplanen sendes til Pia Nielsen til videre bearbejdelse  

8. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F20  

Eksamensplanen for BA medicin og MedIS og MedIS KA blev godkendt og bliver lagt på hjemmesiden til de 

studerende.  

Eksamensplanen for KA medicin blev gennemgået og godkendt. Sekretariatet på KI ligger eksamensplanen til 

hjemmesiden. Studienævnet bemærkede at der vil være få studerende som har kort tid til at læse op til 

psykiatrieksamen.  

 

9. Behandling af uddannelsesevalueringer F19 

Uddannelsesevalueringer udarbejdes for 6. semester BA og 10. semester MedIS KA og 12. semester medicin KA. 

Evalueringerne er besvaret af de studerende i juni måned. Der har været meget lav svarprocent.  

 

Bachelor 

Den overordnede evaluering er meget positiv. I kommentarerne fremgår det klart at de studerende ikke får 

tilstrækkelig viden om histologi. Dette skyldes blandt andet at kurser ikke er obligatoriske og der har været 

begrænsede muligheder for at lave mikroskopi. Det foreslås at for at sætte mere fokus på dette er det 

væsentligt at histologi indgår i eksamensspørgsmål, når dette er relevant i et modul. Der var forslag om at 

mikroskopi undervisningen afholdes i mindre grupper. De studerende efterlyser mere sammenhæng med 

histologi på bachelor til kandidat. Desuden efterlyser MedIS studerende klarere identit for deres uddannelse. 

 

Kandidat medicin  

De studerende er meget tilfredse med deres uddannelse og deres kliniske undervisning dog ønsker de ikke mere 

klinisk undervisning end det nuværende.  

De påpeger fortsat at der mangler faciliteter i form af fællesrum på syd. 

 

Kandidat MedIS 

Meget positiv evaluering af uddannelsen.  

Der er udfordringer med de fysiske rammer. Studerende som er kommet udefra på kandidaten efterlyser mere 

information omkring gruppearbejde og PBL. 

Konklusion: 

Studienævnet gennemgik SB’s udarbejdede kommentarer til uddannelsesevalueringerne.  

SB retter kommentarerne til ud fra studienævnets input og udsender dokumentet til endelig godkendelse i 

studienævnet. Efter studienævnets godkendelse sendes kommentarerne til Pia Nielsen, prodekan for 

uddannelsen, viceinstitutledere for undervisning 

 

AP2019-9:9 Efter studienævnets godkendelse sendes kommentarerne til Pia Nielsen, prodekan for uddannelsen, 

viceinstitutledere for undervisning  
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10. Eventuelt  

Ændring af dato for studienævnsmøde onsdag den 25. marts 

Studienævnet besluttede at flytte studienævnsmødet den 25. marts 2020 pga. rektors studienævns- og 

næstformandsmøde. Studienævnet afholder i stedet SN-mødet torsdag den 26. marts kl. 12.30 – 15.00.  

HN har flyttet mødeindkaldelsen. 

 

Studienævnsseminar i Odense den 2. og 3. marts 2020 

SB opfordrede faste medlemmer i studienævnet til at reservere datoen for studienævnsseminar i Odense 2020. 

Der afklares snarest budget for deltagelse og udmeldes til studienævnet hvor mange som kan deltage i 

seminaret. 

Udvælgelseskriterier til MedIS og Medicin – kvote II optag 

Studienævnet behandlede den årlige høring vedr. de udvælgelseskriterier (og deres indbyrdes vægtning), der 

skal gælde i forbindelse med optagelsen 2020 og kvote 2 behandlingen, når der er flere kvalificerede ansøgere 

end studiepladser til rådighed på første år af bacheloruddannelsen i Medicin. 

 

Studienævnets havde følgende tilbagemelding til udvælgelseskriterierne: 

 

- Negativliste erhvervsarbejde og negativliste uddannelse. Ønske om ændring til ”ikke pointgivende” 

- Det skal afklares med optagelse, hvordan udstationering tæller meritmæssigt. 

AP2019-9:10 Tilbagemelding til optagelseskontoret vedr. ændringer til kvote II behandling  


