
S i d e  | 1 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra studienævnsmøde 6-2019 
Onsdag den 18. september 2019, 12.30–15.00, NJV14, 4-107 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
1. oktober 2019/HN 
 

 

 
Faste medlemmer tilstede:  
Svend Birkelund (SB), Maj Schneider Thomsen (MST), Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
Stig Andersen (SA), Søren Hagstrøm (SH), Maja Zimmer Jakobsen (MZJ) MedIS, Nisana Ganesalingam (NG) 
MedIS, Sara Clemmensen (SC) Medicin, Phillip Sperling (PS), Medicin 
 
Faste medlemmer ikke tilstede:  
Jette Kolding Kristensen, Dina Voetmann-Jensen, Robert Mariusz Modlinski    
    
Observatører og andre deltagere:  
Louise Hansen (LH), Henrik Bøggild (HB), Diana Stentoft (DS), Studievejledningen 
Jeppe Emmersen (JE), Amanda Kristine Faust Spies (AKFS) (MedIS-rådet) 

 
Referent:  
Helene Nørgaard (HN) 
 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN gennemgik behandlede dispensationsansøgninger siden sidste møde herunder ansøgninger til betinget  
kandidatoptag på MedIS og Medicin E19. 
SB orienterede herunder om betingelser for optagelse på betinget kandidat i medicin. 
Det har været en udfordring i år at nervesystemet og bevægeapparatet II er skriftlig reeksamen og  
derfor skal de studerende vente på deres karakter og de har været nødt til at starte på kandidat uden at 
vide, om de har bestået bachelor. 

 
Studienævnet besluttede at reeksamen i nervesystemet og bevægeapparatet II skal være mundtlig fra  
F20. Det er kun medicin i ny studieordning som har nervesystemet og bevægeapparatet II og derfor er opgaven  
mere overkommelig. 
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2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Dagsorden til mødet og referat fra sidste møde den 21. august 2019 blev godkendt. 

 
3. Meddelelser og siden sidst fra:  

a)  Studienævnsformand og studieleder 
 

 Suppleant for Louiza Bohn Thomsen 
LBT er med til sidste studienævnsmøde den 23. oktober. Jfr. forretningsordenen skal der ved et medlems 
fravær af længere varighed indkaldes en suppleant. Studienævnet skal udpege en suppleant som dekanen 
skal godkende. Suppleanten skal sidde i studienævnet indtil 1. februar hvor der er ordinært valg. LBT 
arbejder på at være tilstede til afstemningen foregår. LBT påpegede det urimelige i at kvinder på barsel 
udelukkes i 4 år, hvilket strider imod ligestilling.  
Studienævnet besluttede at indstille adjunkt, Tue Bjerg Bennike som suppleant. Indstillingen  er sendt til  
godkendelse hos Dekanen. 
 
AP2019-6: 3 Indstilling af Tue Bjerg Bennike som suppleant til studienævnet. Godkendelse af Dekanen. 
 

 Information om kommende valg 
SB orienterede om årets valg som valgudvalget har godkendt ud fra indmeldte ønsker. Der er udsendt en 
tidsplan med frister der løber fra valgets udskrivelse til at klagefristen udløber efter offentliggørelse af 
valgresultatet. Det er muligt at holde sig orienteret på AAU’s valghjemmeside.  
 

 Ny hjemmeside på HST 
Grundet Skolernes nedlæggelse er der pr. 4. september 2019 oprettet ny hjemmeside 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/.  
Studienævnet har også fået et nyt layout på hjemmesiden som kan ses her 
https://www.intranet.inside.aau.dk/institut-medicin-og-
sundhedsteknologi/uddannelse/studienaevnsmoeder-medicin/.  
JE informerede om at Fakultetet er ved at lave ny hjemmeside, hvor studienævnet opfordres til at 
genbruge relevant info https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/uddannelse/  
 

 Fællesdrev til studienævnets bilag til møder 
HN informerede om det nye fællesdrev som er studienævnets nye mappe til bilag til møderne.  
Studienævnet har fået vejledning og information om drevet og de fleste medlemmer meddelte, at de har 
været på drevet som fungerer.  
Det blev besluttet, at HN opretter to mapper til hvert studienævnsmøde. En mappe med fortrolige bilag 
og en mappe med ikke fortrolige bilag som må deles.  
Fra studienævnsmødet den 18. september vil der på hjemmesiden udelukkende ligge dagsorden og 
referat fra hvert møde.  
 
AP2019-6: 3 Fællesdrev til studienævnets bilag til møder. Der oprettet en fortrolig og en ikke fortrolig 
mappe til hvert SN-møde 
 

 Orientering om eksamenssnyd 
SB orienterede om at der er behandlet nogle sager om eksamenssnyd i sommer 2019. I den forbindelse 
har der været diskussion om hjælpemidler til eksamen.  
Til Patologieksamen på kandidat er hjælpemidler nu afskaffet. Ny semesterbeskrivelse er fremsendt og 
uploadet. Studienævnet besluttede, at der skal evalueres på eksamensformen til patologi efter afholdt 
eksamen om der udprøves i færdigheder samt kompetencer.  Studienævnet var enige om at der skal være 

https://www.aauvalg.aau.dk/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.intranet.inside.aau.dk/institut-medicin-og-sundhedsteknologi/uddannelse/studienaevnsmoeder-medicin/
https://www.intranet.inside.aau.dk/institut-medicin-og-sundhedsteknologi/uddannelse/studienaevnsmoeder-medicin/
https://www.sundhedsvidenskab.aau.dk/uddannelse/
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overensstemmelse mellem eksamensformer og de i studieordningen fastlagte læringsmål.  
 

 Eksamensplanlægning for F20 
Til kommende eksamensplanlægning F20 vil der snarest komme en mødeindkaldelse. SB, MZJ, 
studiesekretær, PS og HN deltager. 
Eksamensplanen skal til høring på studienævnsmødet den 20. november. 
SA informerede i den forbindelse om at de på Medicin kandidat har udfordringer som gør at der vil blive 
ansøgt studienævnet om at flytte eksaminer til januar, hvor datoer allerede er udsendt til de studerende.  
 
AP2019-6: 3 Indkaldelse til planlægningsmøde om eksamensplanen F20 
 

 Orientering om forsknings år og regler for speciale 
SB orienterede om regler for forsknings år og speciale. Udkast er sendt til prodekanen og Ph.d. Skolen. 
JE har sendt dokumentet videre til forskerskolen, hvor det skal bruges til informationsmøde i forbindelse 
med Lundbeck projekt. I samarbejde med Studienævn og Ph.d. Skole kommer der en endelig revideret 
udgave snarest som lægges på hjemmesiden. Det vil blive indskrevet i politikken at forskningsåret er et 
forløb under Ph.d. Skolen der afsluttes med en fremlæggelse og bedømmelse.  
 
AP2019-6: 3 Det indskrives i dokumentet vedr. information om forsknings år at forsknings året afsluttes 
med en prøve 
 

b) Næstformanden  
Proces for udvælgelse af årets underviser 
MZJ informerede om at det er svært at motivere de studerende. Studienævnet foreslog at MZJ møder op 
mellem to forelæsninger og informerer om hvorfor de studerende skal prioritere at indsende 
nomineringer. Herudover skal der informeres om at det både kan være undervisere, casevejledere og 
projektvejledere. Forslag om at bruge de sociale medier f.eks. Facebook med mm. MZJ arbejder videre 
med Studienævnets forslag. Indstilling af årets underviser sker på studienævnsmødet den 23. oktober.  
 
c) Studievejledningen 
Der har været henvendelse fra studerende som har fået merit for 1.1.,1.2 og 1.3. Når der gives merit for 
1.3 skal de studerende stadig på klinikophold.  
DS informerede om at en studerende har fået merit for hele 1.4 på baggrund af PBL på en anden AAU 
uddannelse. Den studerende får derfor ikke undervisning i de specifikke elementer. DS opfordrede til for 
at undgå lignende fremadrettet og at der sammenlignes på studieordningernes læringsmål og 
modulbeskrivelser - ikke kun se på beståede elementer. HN informerede om at der indkaldes til et møde 
for at udarbejde oversigt over principbeslutninger for merittildeling samt vejledning til, hvordan merit 
vurderes. 
 
d) AAUH 
SR informerede om at Boot Camp er startet godt op. SA fortalte, at Dorthe Jungersen fra Ugeskrift for 
Læger har været rundt med 1. semester medicin studerende. Der var positiv tilbagemelding og artiklen 
formidles til studienævnet når den er klar. Der er underbemandet på ortopædkirurgi. SR har haft møde 
med ledelsen om dette. 
 
e) RHN 
Der foregår forhandling med AAUH (SR) for at få kandidatstuderende til Hjørring.  
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f) MedIS-rådet 
3. semester er generelt glade for sine forelæsere. Der har været problemer med casevejledere og 
læringsmål. LBT informerede om hun er klar over udfordringen, men at der er rettet op på dette problem 
fremadrettet. Der har været udfordringer for MMA med at skaffe vejledere. LH informerede om at 
studerende med manglende vejleder er blevet informeret om, hvilken forskningsgruppe de skal være i. 
Navn på vejleder mangler fortsat men dette forventes afklaret inden for de næste par dage.  
 
AKFS informerede om igangværende aktiviteter: 
 
- Studiestart arrangementer fra oktober til november 
- Ruskursus   
- Oplæg hvor det gennemgås hvad bachelor er  
- Udarbejdelse af video med interviews med færdiguddannede MedIS  
- MedIS-aften 
- Sund messe  
- MedIS Awareness  
- Håndbog 

 
Der afholdes generelforsamling hvor ny bestyrelse vælges. AKFS går af som formand. Generalforsamling 
vil blive flyttet, så den ligger på samme tidspunkt som medicinerrådets generalforsamling. 
 
g) Medicinerrådet 
Der planlægges pt. medicineraften. Det blev påpeget at til anatomiundervisning får de studerende ikke 
nok undervisning på bachelor i faget. Til modul 5.2 nervesystemet og bevægeapparatet II ønskes mere 
fokus på anatomidelen. De studerende oplever at det ikke vægtes som et vigtigt fag og det kan blive 
problematisk på kandidaten. De studerende ønskede at der indgår mere anatomi i case og til eksamen. 
SR påpegede at de anatomiske kompetencer ikke er dårligere hos Aalborg studerende end hos Århus 
studerende. De kirurgiske fag skal dog være opmærksomme på at de studerende ikke har opnået samme 
viden som en kirurg med mange års erfaring. JE anbefalede studienævnet at få prioriteret anatomi på 
bachelor. 
LBT orienterede om at præparatsalen er i brug og at der er fokus på anatomi i studieordningsrevisionen.  
 
h) Andre 
Ingen kommentarer.  
 

4. Gennemgang af udkast til revision af Studieordninger for Bachelor i MedIS og Medicin 
MedIS og Medicin bachelor 
SB fortalte at der har været afholdt møde i 4 arbejdsgrupper om studieordningsrevision. Der var fin deltagelse til 
møderne.  
SB gennemgik læringsmålene og fortalte at det er forsøgt at præcisere læringsmålene yderligere.  
LBT gjorde opmærksom på at Thymus mangler at stå i læringsmålene ved immunologi på 2. semester. Dette vil 
blive formuleret:  ”Beskrive funktion, anatomi og histologi af thymus.” 
Desuden gjorde LBT opmærksom på at corpus pineale mangler ved endokrinologi 2. semester. Dette rettes til: 
”Redegøre for anatomi, histologi og embryologi af hypofysen, hypothalamus, corpus pineale, glandula thyroidea 
og parathyroidea”. 
AKFS informerede om at der sidste år var 14 dage med KO kun for medicin hvor MedIS havde fri.  
SB fortalte at der i år forsøges med længere KØ for MedIS for at rette op på uligheden. 
AKFS opfordrede til et alternativ for MedIS, da det opleves som B-hold. Dette kunne være virksomhedsbesøg 
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el.lign. JE fortalte at han har haft møde med hospitalsledelsen i Hjørring. JE pointerede på dette møde, at der 
fortsat skal være plads til MedIS selv med stor tilgang af medicinstuderende.  
LH spurgte til ændringerne til faget farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv. SB sagde at Parisa 
Gazerani var repræsenteret til mødet. MMA blev opfordret til at indsende kommentarer til HN og SB.  
MedIS kandidat 
Der er indkaldt til møde fredag den 27. september. Arbejdsgruppen fra mødet den 28. marts deltager. Der tages 
udgangspunkt i det arbejde som blev lavet den 28. marts og planen er at der laves en revideret studieordning, 
hvor der ikke bruges flere ressourcer end i den gamle studieordning.  
Medicin kandidat  
Revisionen er i gang. SB orienterede om at de juridiske regler skal gennemgås. Forudsætninger for fortsættelse 
efter 1. og 2. semester skal præciseres.  
Medicinstuderende har været inviteret og har deltaget i arbejdet. Sidste udkast udsendes til de studerende i 
arbejdsgruppen. 
 
SB og HN holder møde med Jesper Bjørn og Sine Sø Kristensen fra Uddannelsesjura torsdag den 26. september 
for rådgivning om høringsfrister og tidsplan for indlevering af studieordningerne inden den 1. november  
 
5. Politik vedr. transport- og overnatningsomkostninger til Klinikophold på kandidatuddannelsen 
i medicin 
JE informerede om udarbejdet politik som fastlægger hvornår og hvilke tilskud til transport og 
overnatningsomkostninger Klinisk Institut kan yde de studerende som i løbet af uddannelsen skal i ophold hos 
praktiserende læger eller i klinikophold på sygehuse langt fra Aalborg. Politikken træder i kraft pr. 1. september 
2019. Når de studerende skal i klinikophold i almen praksis eller i klinikophold på sygehuse uden for Aalborg 
Kommune yder Klinisk Institut tilskud til transporten til og fra Klinikstedet. Der ydes tilskud til den billigste 
offentlige transport og op til, hvad der svarer til et ungdomskort (652,80 kr.) pr. måned eller mulighed for at få 
tilskud til kørsel i egen bil op til prisen på et ungdomskort. Udgifterne skal dokumenteres. 
Studerende kan også søge SU-kontoret om buskort og kilometerpenge. Dette gælder kun for medicin kandidat. 
Studienævnet var positive over beslutningen og udkastet udsendes til studienævnet. 
 
AP2019-6: 5 Udsendelse til studienævnet af udkast vedr. politik for transport og overnatningsomkostninger på 
Klinikophold på kandidatuddannelsen i medicin 
 
6. Kvalitetssikring af eksamenssæt  
SB informerede om at der i eksamensordningen kapitel 5.2 står: ” Studielederen skal sikre, at eksamenssæt ved 
eksaminer, der bedømmes af en enkelt bedømmer, gennemses af en fagfælle på AAU”.  
SB informerede om at det er besluttet på uddannelsessekretariatsmødet at der fremadrettet i forbindelse med 
eksamensplanlægningen fastlægges hvem som er medbedømmer. 
DS sagde at der har manglet information om den reviderede eksamensordning. Det blev besluttet at informere 
eksamensansvarlige og modulansvarlige, når der kommer opdateret udgave af eksamensordningen.  
Det blev diskuteret hvor mange opgaver det er muligt for en eksaminator at rette. Der kommer fremadrettet 
hold på 300 studerende fra E19.  
 
7. Hvordan nedbringer vi antallet af studerende som er bagud med uddannelsen 
Studienævnet diskuterede mulighederne for nedbringelse af studerende som kommer bagud på vores 
uddannelser. Der har været meget stort frafald på MedIS. Studienævnet bemærkede at det går bedre på 3. 
semester nu.  
 
 
Følgende forslag blev drøftet:  
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 Studievejledningen har foreslået at tage opgaver fra mentorkorpset for at hjælpe studerende inden de 
er kommet langt bagud med uddannelsen 

 Underviserne får udsendt information om tilbud som kan formidles til studerende 

 Undervisere opfordres til at henvise studerende til studievejledningen. 

 Studievejledningen prøver at få fat i de studerende tidligere og vil vejlede mere i studieteknik, hvilket er 
det som primært går galt. Det er vigtigt at de studerende lærer af det som er gået galt for at komme 
videre. 

 Vigtigt at signalere at de studerende ikke nødvendigvis skal være langt bagefter for at søge hjælp. 

 MedIS kandidat afholder mundtlige reeksaminer på den måde får underviserne mulighed for at spørge 
ind til pensum, så de studerende ikke dumper på baggrund af misforståelser af opgaven. 

 Fælles feedback session for dumpede studerende 

 På mindre hold kan underviser hvis denne ønsker det tage en samtale med de studerende som dumper.  
SR tager en snak med de dumpede på kandidat hvilket fungerer godt. Studievejledningen fortalte, at de 
samtaler LBT udbyder til studerende som er dumpet til nervesystemet og bevægeapparatet I virker fint. 
LBT sagde at det ikke kan kræves af eksamensansvarlige, at de tager en samtale med dumpede 
studerende, da det ikke er en del af opgaven. Der gives ikke timer til at tage disse samtaler og man kan 
derfor ikke kræve det af de eksamensansvarlige. Det kan overvejes fra Instituttets side om man vil tildele 
timer hertil.  
 

Studienævnet besluttede at studievejledningen inddrages tidligere, således at de kan hjælpe de studerende 
allerede når en eksamen dumpes. Det er vigtigt at signalere at det ikke er forkert at opsøge hjælp. Det forsøges 
at udsende information til undervisere om muligheder for studerende som er udfordret, således at de også kan 
guide og hjælpe. 
 
AP2019-6: 7 Der indkaldes til et møde med studievejledningen og semesterkoordinator for 1. og 2. semester for 
at diskutere mulighederne.  
 
8. Budget til MedIS Awareness  
Der indsendes snarest ansøgning til budget til MedIS Awareness til godkendelse hos SB. 
Beløbet er i samme størrelsesorden som sidste år. Der vil i år blive udarbejdet nyt koncept for arrangementet. 
 
9. Undersøgelsen af empati blandt danske medicinstuderende 
Annette Engsig har deltaget i første møde på Syddansk Universitet vedrørende pilotundersøgelse om: Udvikling i 
empati blandt medicinstuderende i Danmark. 
SB informerede om at der skal udsendes et spørgeskema til vores studerende. 
Studienævnet besluttede at vores studerende godt kan deltage i undersøgelsen. Annette Engsig har sagt ja til at 
fortsætte med at være kontaktperson. 
 
10. Udarbejdelse af vejledning til studerende vedrørende brug af noter til eksamen 
LH har vendt dette i forsknings gruppen. Det er primært MMA studerende som bruger noter til eksamen.  
MMA ønskede noter til eksamen for ud prøvning i kompetencer.  
Det blev besluttet at MMA afholder eksamen med noter i papirformat til eksamen januar 2020 (åben bog) 
LH udarbejder vejledning til eksamen med noter i papirform.  
 
AP2019-6:10 LH udarbejder vejledning til eksamen med åben bog (noter i papirform er tilladt) som lægges på 
hjemmesiden. 
 
11. Eventuelt 
Ingen kommentarer. 


