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Referat fra studienævnsmøde 1-2019 
Fredag den 1. marts 2019, 12.00–14.30, Niels Jernes Vej 12, A6-104 

 

 
Studienævn for Medicin 

Niels Jernes Vej 12 A5-116 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9940 2430 

hn@hst.aau.dk 

13. marts 2019/HN 

 

 

Medlemmer - VIP   Svend Birkelund (SB)  
      Maj Schneider Thomsen (MST) 
      Louiza Bohn Thomsen (LBT) Afbud 

    Stig Andersen (SA) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Søren Hagstrøm (SH) Afbud 
        

           Medlemmer - Studerende                       Maja Zimmer Jakobsen (MZJ) MedIS  
      Dina Voetmann-Jensen (DVJ) MedIS Afbud 
      Nisana Ganesalingam (NG) MedIS Afbud 
      Sara Clemmensen (SC) Medicin Afbud 
      Robert Mariusz Modlinski (RM) Medicin afbud 
      Phillip Sperling (PS) Medicin Afbud    

 
Suppleanter - Studerende Alberte Lyng Brix (AB) MedIS  

David Andre Paulino Rodriguez (DR) MedIS  
Olivia Dybro Bæk (OB) MedIS Afbud 
Carl Gustaf Paludan (CP) Medicin Afbud 
Caroline Visti Kristensen (VK) Medicin Afbud 
Jesper Amstrup (JA) (Medicinerrådet) Afbud 
 

Observatører Louise Hansen (LH) 
Henrik Bøggild (HB) 
Diana Stentoft (DS) Afbud 
Studievejledningen Afbud  
Amanda Kristine Faust Spies (AS)(MedIS-rådet) 

 
 Referent         Helene Nørgaard (HN) 
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Dagsorden 
 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

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

3. Meddelelser og siden sidst fra:  

a)  Studienævnsformand/studieleder 

b) Næstformanden  

c) Studievejledningen 

d) AAUH 

e) RHN 

f) MedIS-rådet 

g) Medicinerrådet 

h) Andre 

4. Godkendelse af årshjul 2019 

5. Godkendelse af forretningsorden 2019  

6. Procesplan for revision af studieordningernes PBL-læringsmål 

7. Censorformandsskabets årsindberetning for lægeuddannelsen i Danmark – 1.9.17- 31.8.18 

8. Vejledning vedr. udarbejdelse af semesterbeskrivelser 

9. Forslag fra MedIS-rådet om ændring af bachelorprojekt-kataloger 

10. Årligt opstartsarrangement på MedIS kandidat 

11. Opfølgning fra SN-seminar i Odense 

12. Diskussion om inddragelse af case-undervisning i MedIS kandidatstudieordningen 

13. Eventuelt 

 

Ad. 1 Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Dispensationer blev gennemgået og behandlet. SB indskærpede at der er tavshedspligt til den lukkede del 

af studienævnsmøderne, hvor personsager bliver behandlet. 

 

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

Referat fra sidste møde samt dagsorden blev godkendt. 

 

Ad. 3 Meddelelser og siden sidst fra:   

a)  Studienævnsformand/studieleder 

Henvendelse fra SDU i forbindelse med projekt vedrørende empatiudvikling i løbet af medicinstudiet 

SDU har rettet henvendelse til fakultetet i forbindelse med projekt vedrørende empatiudvikling i løbet af 

medicinstudiet.  Projektet omfatter et tværsnitsstudie, hvor empati måles blandt 1., 3. og 6. års-

studerende), et kohortestudie vedrørende hvordan empati udvikler sig blandt de medicinstuderende 

over tid, samt et kvalitativt studie, hvor der gennem interviews med studerende vil blive gået i dybden 

med de studerendes perspektiver til relationen mellem uddannelsesmæssige faktorer forbundet til 

medicinuddannelsen og udvikling i empati. SB og HN er udpeget som kontaktpersoner på medicin.   

SDU vender snarest tilbage med retningslinjer for udvælgelsen af de studerende til undersøgelsen. 
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SB informerede om at projektet blev fremlagt på studienævnsseminaret i Odense den 25. og 26. februar 

2019. SA spurgte på seminaret ind til omfanget af spørgeskemaer i undersøgelsen som er meget 

omfattende.  

JKK fortalte, at hun er blevet udpeget til forskningsprojekt fra AAU med henblik på undersøgelse om 

kommunikation i lægeuddannelsen. JKK er udpeget som særlig specialist på baggrund af sin viden og 

erfaring inden for kommunikationsundervisningen på medicinuddannelserne generelt og specifikt i 

Aalborg og sin indsigt i kvaliteten af læge-patient kontakt i klinisk praksis generelt.  

Mette Dencker Johansen står for AAU-delen af projektet. 

SB har efter mødet undersøgt om der er sammenhæng mellem de to undersøgelser og da dette ikke er 

tilfældet, vil begge undersøgelser foregå som først planlagt. 

 

Oversigt over udmeldelsesbegrundelser januar til december 2018  

SB gennemgik oversigten over udmeldelsesbegrundelser. 

Midtvejsstatus for progressive PBL-læringsmål i alle studieordninger på AAU 

Der har været afholdt statusmøde, hvor Diana Stentoft, Mette Dencker Johansen, Svend Birkelund og 

Prodekanen deltog. SB og HN udfylder skabelon for midtvejsstatus til Prodekanen som skal præsentere 

midtvejsstatus på møde i det Strategiske Uddannelsesråd den 23. april 2019. 

 

Ansøgning om midler til MedIS-rådets studietur i maj 2019 

MedIS-rådet er i gang med at planlægge en studietur for 40 studerende til Sjælland i starten af maj 2019. 

MedIS-rådet har ansøgt om midler til leje af bus til turen. Studienævnet bakkede op om forslaget og SB 

informerede om at der skal sendes en ansøgning til studienævnet med konkret beløb. 

 

Event-dag den 6. juni for specialestuderende 

Der afholdes tværgående event for SUND-studerende, medarbejdere og virksomheder den 6. juni 2019.  

Arrangementet skal være en tilbagevendende platform for SUND med henblik på: 

• Branding af SUND-kandidater med henblik på hurtig beskæftigelse 

• Virksomheder opnår kendskab til en bred palette af SUND-kandidater 

• Medarbejdere ved SUND opnår øget kendskab til indholdet i flere studier – efteruddannelsesaspekt 

• SUND-studerende opnår erfaring i at præsentere projekt og kompetencer både med henblik på     

eksamenssituationer og jobinterviews 

• Synliggørelse af snitflader mellem uddannelser og studieretninger 

• SUND-studerende opnår øget kendskab til andre uddannelser på SUND og medstuderende 

• Matchmaking mellem SUND-studerende og virksomheder/interesseorganisationer samt matchmaking 

mellem SUND-studerende fra forskellige studieretninger 

b) Næstformanden  
Ingen meddelelser 
 
c) Studievejledningen 
Afbud fra studievejledningen 
 
d) AAUH 
SR informerede om at han pr. 1. marts 2019 er tiltrådt som viceinstitutleder på Klinisk Institut med 
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ansvar for kvaliteten i undervisningen på medicin kandidat og sexologi. Dette inkluderer blandt andet et 
øget samarbejde med Lasse Riis Østergaard. MZJ spurgte om lokaleproblematikken på hospitalet er ved 
at blive løst. SR informerede om at først når NAU er klar, vil der være helt optimale vilkår i forhold til 
lokaler. 
 
e) RHN 
Afbud fra SH 
 
f) MedIS-rådet 

AS informerede om at der er mange nye studerende med i MedIS-rådet.  

MedIS-rådet har følgende arrangementer i foråret: 

 Der har været afholdt MedIS-Awareness med 130 deltagere. Der er indkommet 90 evalueringer fra 

arrangementet med positive tilbagemeldinger. MedIS-rådet vil gå i tænkeboks ift. fremtidig varighed af 

arrangementet.  

 7. marts afholdes der arrangement for 2. semester forud for gruppedannelse. Oplægsholder kommer og 

fortæller om ”den gode gruppedannelse”. Desuden speeddating, aftensmad med networking og 

herunder faglige diskussioner. 

 Der forberedes arrangement med titlen ”Medicin og monopolet”, hvor der kan stilles spørgsmål til panel 

 Arbejdsgruppe er nedsat vedr. studiemiljø med fokus på NVJ8A 

 Foreningshåndbog klargøres til studiestart og opdatering af hjemmeside 

 Studietur til København i maj 

 Afholdelse af Pharma Danmark LinkedIn arrangement den 15. maj vedr. studiejobs 

 

g) Medicinerrådet 
Afbud fra medicinerrådet 
 
h) Andre 
Ingen meddelelser 

 
Ad. 4 Godkendelse af årshjul 2019 

SB gennemgik udkastet til årshjul. Årshjulet repræsenterer de faste opgaver som studienævnet skal behandle i 

løbet af året. Studienævnet godkendte årshjulet. 

 

Ad. 5 Godkendelse af forretningsorden 2019  

Studienævnet vedtog at i § 14. slettes ordet ”heltidsansatte”, således at formuleringen bliver: Studienævnet 

vælger på det første møde efter nyvalg af sin midte en formand blandt de videnskabelige medarbejdere og en 

næstformand blandt de studerende. Studienævnets formand og næstformand forbereder møderne i 

fællesskab. Forretningsordenen blev herefter godkendt og ligger på studienævnets hjemmeside sammen med 

godkendt årshjul https://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/medicin/Organisation+og+opgaver/ 

 

Ad. 6 Procesplan for revision af studieordningernes PBL-læringsmål 

SB orienterede om den fortsatte proces for implementering af PBL-læringsmål i studieordningerne.  

HB gjorde opmærksom på at der generelt mangler beskrivelse af, hvordan den studerende bliver klædt på til at 

arbejde i en PBL-gruppe. HB forklarede at projektarbejdet bliver mere nuanceret jo længere de studerende 

kommer hen i studiet og opfordrede til at synliggøre projektarbejdet i studieordningerne, så det kan komme de 

https://www.smh.aau.dk/Info-om-SMH-og-studienaevn/medicin/Organisation+og+opgaver/
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studerende til gode i forbindelse med jobsøgning. 

MST gjorde opmærksom på, at når de studerende kommer på kandidat er de ikke gearet til PBL, hvilket er 

problematisk og derfor vigtigt med tydeliggørelse i studieordningerne. SR kommenterede at der er PBL på 

kandidaten i medicin, men det er ikke indskrevet i studieordningen. SA supplerede, at DS har snor i processen 

med indskrivning af progression i PBL igennem studieordningen. Dette følger den beslutning, der tidligere er 

truffet i studienævnet, og lever op til udmeldingen om tydeliggørelse af PBL i studieordningen. Der koordineres 

aktuelt møder om dette. 

 

Studienævnet nedsatte arbejdsgruppe for MedIS og Medicin bestående af HB, SB, MZJ og Diana Stentoft.  

Arbejdsgruppe for medicin kandidat er nedsat bestående af: SA, PS, Diana Stentoft og Anette Engsig.  

SB og HN har kontaktet Diana Stentoft med henblik på arbejdsmøder i begge grupper. 

 

AP2019-1: Ad. 6 Arbejdsgrupperne for Medicin og MedIS skal mødes for fortsat arbejde med implementering 

af PBL-læringsmål i studieordningerne 

 

Ad. 7 Censorformandsskabets årsindberetning for lægeuddannelsen i Danmark – 1.9.17- 31.8.18 

SB informerede om at der overvejende har været positive tilbagemeldinger til vores eksaminer. 

Studienævnet diskuterede censorformandsskabets årsindberetning.  

I rapporten blev der opfordret fra de andre Universiteter til at samle fagområder for at mindske brug af censur.  

Dette er allerede implementeret på AAU. 

Studienævnet var enige om at der skal være mere specifikke krav til fagområder, når der udvælges censur. 

 

Ad. 8 Vejledning vedr. udarbejdelse af semesterbeskrivelser 

Det blev besluttet på SN mødet i november 2018, at Studienævnet skal nedsætte arbejdsgruppe som udarbej- 

der en vejledning til  semesterbeskrivelser indeholdende: konfrontationstimer, belastning, obligatoriske 

elementer samt at læringsmål fra studieordningen er indeholdende i beskrivelsen. 

Studienævnet fremkom med ønske om regler for hvor meget der er konfrontationstimer kontra øvelses- og 

hjemmeundervisning, gruppearbejde mm. Dette set i forhold til at der har være afholdt for mange 

konfrontationstimer. Studienævnet nævnte at flipped classroom er en udfordring, da det ikke må tælle som 

konfrontationstimer dog tæller dette som forberedelse/arbejdsbelastning i semesterbeskrivelsen. 

 

Studienævnet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af MST og LH som udarbejder forslag til vejledning til 

udfyldelse af semesterbeskrivelserne. Udkastet præsenteres på SN mødet den 27. marts 

 

AP2019-1: Ad.8 Udkast til vejledning til udfyldelse af semesterbeskrivelser præsenteres på SN mødet den 27. 

marts 

 

Ad. 9 Forslag fra MedIS-rådet om ændring af kataloger til bachelorprojekt 

AS informerede om at der i år har været store problemer med forhåndsaftaler ifm. projektvalg. 

Problematikken er opstået da der udbydes samme katalog til Medicin og MedIS. 

AS foreslog opdeling af kataloget i to med Medicin førsteret til ”medicinerprojekter” og MedIS førsteret til 

”MedIS-projekter”. 
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Studienævnet besluttede at fortsætte med fælles projektkatalog men med førsteret for medicin til de 

medicinske projekter og førsteret for MedIS til de MedIS-orienterede projekter. 

Studienævnet var enige om, at de studerende skal vælge de projekter som de har interesse i og motivation for 

at arbejde med. Det blev diskuteret om der bliver udbudt for få projekter. Det er vigtigt at der udbydes 

tilstrækkeligt med projekter til begge studieretninger. Studienævnet diskuterede prioriteringen af projekterne. 

Studienævnet opfordrede semesterkoordinatorer til klare retningslinjer for tildelingen af projekter. De 

projekter som ikke er reserveret i projektkataloget skal først fordeles på mødet for 

gruppedannelse/projektfordeling. De studerende må ikke lave individuelle aftaler med vejledere efter 

projektkataloget er kommet ud. 

 

Ad. 10 Årligt opstartsarrangement på MedIS kandidat 

Studienævnet diskuterede muligheden for fast årligt opstartsarrangement på MedIS kandidat for at integrere 

alle studerende. MST informerede om at der vil ligge introduktion til PBL inden gruppedannelse på 1. semester 

kandidat. Desuden afholdes der socialt arrangement med pizza samt et bowlingarrangement ifm. opstart.  

LH informerede om at Power points på kandidaten vil blive udarbejdet på engelsk fremadrettet og al 

undervisning vil foregå på engelsk. 

 

Studienævnet besluttede at afholde et opstartsarrangement i samarbejde med MedIS-rådet. MST, LH og AS 

deltager i arbejdet. 

SB kontakter Viceinstitutleder Lasse Riis Østergaard for afklaring om finansiering af timer og økonomi.  

Status på arbejdet vil være på SN mødet den 22. maj til orientering. 

 

AP2019-1: Ad.10 Det blev besluttet at afholde opstartsarrangement. SB kontakter viceinstitutleder ift. 

økonomi. Status på arbejdet præsenteres på SN mødet den 22. maj 

 

Ad. 11 Opfølgning fra SN-seminar i Odense 

SB orienterede fra studienævnsseminaret i Odense den 25. og 26. februar 2019. 

Køge og Esbjerg skal have kandidat i medicin. Esbjerg får 24 studerende fra SDU. Der kommer flere studerende 

til Køge. SA sagde, at vi havde gode muligheder for at komme med oplæg til næste års studienævnsseminar  

omkring professionel identitet, da der er forskningsprojekter omkring dette på AAU. 

 

Ad. 12 Diskussion om inddragelse af case-undervisning i MedIS kandidatstudieordningen 

På baggrund af tilbagemeldinger fra studerende om at tilrettelægge kandidatuddannelsen på samme måde 

som bacheloren, dvs. med brug af case-baseret undervisning i kursusmodulerne skal studienævnet tage det op 

til overvejelse ved næste revision af kandidatstudieordningen, hvordan case-undervisning kan implementeres 

hensigtsmæssigt på kandidatuddannelsen.  

Studienævnet diskuterede muligheden og konklusionen blev at undervisningen som den er nu er meget presset 

og der ikke er mulighed for at implementere case og samtidig give en tilfredsstillende mængde af læring. 

Punktet skulle have været drøftet på møde om revision af MedIS-kandidat studieordningen tirsdag den 5. 

marts 2019. Dette bliver udskudt til SN mødet den 27. marts. 

 

AP2019-1: Ad. 12 Diskussion om inddragelse af case-undervisning på MedIS kandidat. Punktet udskydes til 

SN mødet den 27. marts. 
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Ad. 13 Eventuelt 

Ændring af eksamensdage 

SB orienterede om, at han har taget kontakt til modulansvarlige for nervesystemet I (modul 3.1), medicinsk 

mikrobiolog (modul 5.1), ernæring og fordøjelse (modul 5.3) for at forespørge om ændring af eksamen til efter 

modulet i efteråret 2019 med fortsat reeksamen i februar. Der har været positive tilbagemeldinger fra 

underviserne. SB informerede om at der fortsat vil ligge to eksaminer i januar. MZJ gjorde opmærksom på at 

tidsplanen for klinik på 5. semester skal tilpasses, hvis forslaget godkendes. 

 

Studienævnet besluttede at få et udkast af eksamensplanen til 1. behandling på SN mødet den 24. april 

indeholdende forslaget. MZJ oplyste at det er en udfordring for tutorerne at eksaminerne ligger så tidligt på 

semesteret, da de er optaget af semesterstart. 

 

AP2019-1: Ad. 13 Nervesystemet I (modul 3.1), medicinsk mikrobiolog (modul 5.1), ernæring og 

fordøjelsessytemet (modul 5.3) flyttes til efter afholdelse af modulerne i efteråret. Udkastet skal godkendes i 

studienævnet den 24. april  

 

Indkaldelse til opdelte studienævnsmøder i 2019 

Som nyt har studienævnet besluttet at indkalde til opdelte studienævnsmøder fremadrettet. 

Den lukkede del af mødet er afsat til 30 minutter, hvor dispensationer og meritansøgninger behandles. Faste 

medlemmer af studienævnet har modtaget invitation. Herefter følger den officielle del af møderne afsat til 2 

timer. Faste medlemmer, suppleanter og observatører samt viceinstitutledere har modtaget kalender-

invitationer.  

 


