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Referat fra studienævnsmøde nr. 7 – 2020  
Onsdag d. 21. oktober 2020, 12.30–15.30, Microsoft teams 
 

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

 

Tilstede: medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Stig Andersen (SA), Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK), Louise Thomsen 
Schmidt Arenholt (LA) 
 
Afbud faste medlemmer VIP  

Emil Kofoed-Olsen (EO) 
                            

Tilstede: medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH), Margrethe Groth (MG), Anne Sofie Weltz 
Jørgensen (AJ), Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   

 

Ikke tilstede suppleanter –Studerende 
Robert Mariusz Modlinski (RM), Freja Tang Severinsen (FS), Janne Eriksen (JE)  

 
Tilstede: faste observatører 
Cecilia El-Sayed Petersen (CP)(medicinerrådet), Astrid Aaen Springborg (AS) (studievejledningen), Jette Kolding (JKK) 

 

Afbud faste observatører    
Anette Engsig (AE),  Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT), Henrik Bøggild (HB), Sten Rasmussen (SR), Lasse Riis 
Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE), MedIS-rådet 
 
Det var ikke muligt at få klinikerne på via teams, da forbindelsen bliver afbrudt i sikkerhedssystemerne.  
Næste møde den 18. november forventes at blive afholdt fysisk.  
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1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 

HN informerede om behandlede og igangværende dispensationssager. Der var herudover information om regler for 
fag på bachelor som studerende søger merit for på kandidat. Det er ikke muligt at få merit for et bestået 
bachelorfag til kandidaten, da man har brugt bacheloruddannelsen 180 ECTS for at blive optaget på kandidat og 
fagene er på bachelorniveau. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat fra mødet den 23. september blev godkendt.  
 

3. Meddelelser og siden sidst fra  
Studienævnsformand/studieleder  
Ny observatør i studienævnet for MMA 
Anne Sig Sørensen er ny observatør i studienævnet for MMA og deltager fra næste møde. 
 
Særlig frafaldsindsats 
Regeringen besluttede den 24. april 2020, at der skal iværksættes en række initiativer for grupper af socialt udsatte 
i forbindelse med COVID-19. Studenterrådgivningen (SRG) blev i den sammenhæng bedt om at koordinere ét af 
initiativerne; Opsøgende indsats i studievejledningerne. Initiativet skal udmøntes i samarbejde med de 
videregående uddannelsesinstitutioner. 

 I denne forbindelse har Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) besluttet, at AAU skal indgå i den nationale indsats, 
og at opgaven skal koordineres og varetages af AAU Studie- og trivselsvejledning i tæt samarbejde med 
studienævnene. Der er tale om en hurtig indsats, der løber fra ultimo juni til ultimo september 2020. 

AAU Studie- og trivselsvejledning tilbyder hver enkelt studienævn at opsøge frafaldstruede studerende. Indsatsen 
sker med henblik på at tilbyde og afholde en eller flere personlige studie- og trivselssamtaler med udvalgte 
studerende. Studie- og trivselsvejledere fra AAU Studie- og trivselsvejledning vil kontakte de studerende og tilbyde 
anonym samtale.  
 
Målgruppen for denne indsats er først og fremmest studerende på 1. studieår af deres bachelor- eller 
kandidatuddannelse, som ikke har gennemført tilstrækkelig ECTS-points på forårssemestret 2020. De studerende 
identificeres ved hjælp af trafiklyset i Qlikview. 
 

HN og SB har haft samtale med studie og trivselsvejledningen og HN har udpeget de studerende som bliver tilbudt 
en samtale.  

I forbindelse med særlig frafaldsindsats har HN sendt evaluering til studie- og trivselsvejledningen af den allerede 
eksisterende procedure omkring frafaldstruede som HN og SB ikke mener har effekt, da de studerende ikke tager 
imod tilbuddet om samtale.  
 
Studiemiljø for MedIS – udvalg under studie- og trivselsvejledning 
Trine Fink og EO er udvalgt til at være med i en arbejdsgruppe vedr. studiemiljø for MedIS. Første møde afholdes i 
uge 44. Det er arbejdsgruppe vedr. MedIS-studerendes trivsel på bacheloruddannelsen.  
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Coronasituationen 
Der har været et udbrud af Corona virus i en familie/klynge på bacheloren, hvor 1 person har smittet 3 andre.  
AH fortalte at dette skete ved et bruncharrangement, selvom de studerende var fuldt opmærksom på at holde 
afstand og spritte af. Der er generel høj risiko ved fællesspisninger.  
Ellers har forholdsreglerne virket, der har ikke været sekundære tilfælde mellem studerende, der har opholdt sig i 
universitets lokaler (campus øst), selvom der har været studerende tilstede der efterfølgende er blevet testet 
positive for Corona-virus. Der har været studerende, der ikke har kunnet deltage i undervisningen pga. de har været 
i hjemmekarantæne. Der er blevet givet afløsningsopgaver for obligatoriske elementer, og de har kunnet følge 
anden undervisningen digitalt. Casehold er også oprettet i Microsoft Teams, så man kan følge med digitalt.  
For 5. semester har der været en stærkt øget aktivitet på Teams til undervisning i løbet af semestret. 

Afvikling af eksaminer E20 (januar 2020) 
Det er afklaret med Uddannelsesjura at studienævnet selv kan beslutte om eksaminerne skal laves om til digitale 
eksaminer i stedet for stedprøver. På den baggrund blev det besluttet at der på studienævnsmødet den 18. 
november tages endelig stilling til, om stedprøver skal ændres til digitale hjemmeprøver - med eller uden 
hjælpemidler skal afklares.  
Projekteksaminer planlægges, så de kan afholdes via teams.  
LA spurgte om mulighed for at vi kan booke flere haller for at fastholde stedprøver.  
AP2020-7: 3a Pkt. til SN mødet i november. Skal der laves digitale eksaminer til januar i stedet for stedprøver.  
 
Orientering fra censorformandsskabet den 23. september 
SB orienterede fra mødet som blev holdt på AAU.  
På mødet gennemgik SB censurformer m.m. på bachelor, der blev dog spurgt meget ind til, hvordan vi på medicin 
kandidat sikrede os, at der ikke kunne blive færdiguddannede læger, der var til fare for patienter. SB forklarede om, 
tiltag med portfolie. De var dog stadig meget opmærksomme på problemstillingen. Yderligere var der diskussion om 
vanskeligheder omkring at skaffe medicin/MedIS undervisere/forskere til den basale del af læge og MedIS 
uddannelsen.  SB pointerede, at bacheloren ved AAU er den medicinuddannelse i Danmark, hvor de studerende 
klart bliver undervist at flest læger, da der hentes mange undervisere fra klinisk institut til forelæsninger, KO og KØ.  
 
SA orienterede om, at det er et klart opmærksomhedspunkt på Medicin kandidat at identificere udfordrede 
studerende og sikre, at de opnår de krævede kompetencer. 
 
Punkt til evalueringsskema vedr. chikane 
SB informerede om at han har gennemgået semesterevalueringerne. Der har været opgivet to tilfælde af 
sexchikane. På 2. semester medicin kandidat er der problemer med den kontante omgangstone. 
Hvis nogle bliver udsat for chikane student til student skal der tages kontakt til trivsel og miljø. Hvis det er fra 
underviser til studerende tages der kontakt til studieleder som tager sagen videre til de respektive institutter. Der 
kan også tages direkte kontakt til institutledelsen.  
LA: På medicin kandidat angiver 5 studerende at de er blevet chikaneret af underviser.  
 

a) Næstformand 
Ingen meddelelser 
 

b) Studievejledningen 
I gang med studiepraktik. Mange henvendelser i tiden. Der er mange henvendelser om skifte fra MedIS til 
Medicin.   
 

c) AAUH 
I gang med at oplære andre personalegrupper til at tage podninger.  
PS: Det er lægevikarer i P0 og P3 som ikke kan erstattes af andet personale.  
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SA informerede, om at Sdr. Skovvej 11 2. sals grupperum har stået tomme længe. En forskningsgruppe har fået 
lov at benytte et lokale. SA opfordrede til at studerende benytter grupperummene på adressen. 
AH sagde at en eksamensform var meldt ud i ugeskrift for læger, før de studerende fik besked. SA har 
efterfølgende undersøgt at i Ugeskrift for læger var det kun mulige løsningsmodeller for afvikling af eksamen 
under corona som var beskrevet.  
Der er foretaget Covid-19 test af alle kandidatstuderende. Alle studerende er testet negative. 
 

d) RHN 
Undervisning kører som planlagt uden aflysninger. Der har været en Covid 19 positiv studerende. Ingen 
yderligere smittespredning.  
Det er problematisk, at studerende bliver pålagt så meget arbejde ved siden af studiet. Pkt. til 
studienævnsmøde i november.  
Der er arrangeret fyraftensmøde med foredrag af psykologer om ”robusthed i lægerollen”.  
 

e) MedIS-rådet 
Der har været afholdt MedIS-råds møde. MG og AJ er valgt til faste medlemmer. MK har skiftet uddannelse. 
SB afklarer om der kan fortsættes med to faste medlemmer fra MedIS indtil februar, hvor der er nyt 
studienævn. Kristoffer Bornæs Fisker er valgt til observatør for MedIS-rådet. 
 
MedIS-rådet anbefalede at bruge tidligere MedIS kandidater som er færdiguddannede og ansat under 
Fakultetet til case-vejledere.  
 

f) Medicinerrådet 

Der har været afholdt møde den 20. oktober, hvor der blev valgt kandidater til Studienævnet.  

Der blev fremlagt problemer med undervisningen i videnskabsteori på 3. semester.  

Der mangler klart mål med modulet.  

Studienævnet var enige om, at det skal meldes ud i starten af modulet, hvad målet er for undervisningen.  

Målet med undervisningen er at opnå akademisk tankegang og analyse og formuleringsevne. 

 

Der var orientering om, at nogle studerende har fået besked om at til projekt på 3. semester skal de tale 

engelsk til eksamen ellers dumper de. Studienævnet pointerede at engelske vejledere taler engelsk til 

eksamen.  

Desuden har de studerende haft mulighed for at vælge engelsktalende vejledere fra. Det har været oplyst i 

projektkataloget, hvilke vejledere som var engelsksprogede.  

 

Der blev gjort opmærksom på, at på neurokirugisk afdeling er der plads til 5 studerende ad gangen, men der 

kommer 8 studerende som selv skal finde ud af, hvem der kan være på afdelingen de enkelte dage. SA sagde, 

at de studerende på flere afdelinger selv fordeler dedikerede dage til læsning og dage til fremmøde. SA tager 

problematikken om formuleringen med tilbage til den ansvarlige for undervisningen på neurokirurgisk 

afdeling.  

 

g) Andre 
Inden meddelelser.  

4. Behandling af semester/uddannelses evalueringer + semesterkoordinatorrapporter F20  
Studienævnet behandlede semesterkoordinatorrapporter for F20 på baggrund af semester og 
uddannelsesevalueringer. Der var i alle semesterkoordinatorrapporter kommentarer om den særlige negative 
situation for undervisningen grundet Covid-19. 
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MedIS og Medicin Bachelor 

2. Semester  
Der var fulgt op på action points som var inddraget i semesterkoordinatorrapporten.  
Efter semesterevalueringerne er udfyldt har der været afholdt laboratoriekurser i august. 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 
4. Semester  
EO og AJ evaluerer efter mødet og fremsender kommentarer til HN. 
 

6. Semester  

Der var fulgt op på action points som var inddraget i semesterkoordinatorrapporten.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 

MedIS kandidat 

2. Semester  
Studieleder tager kontakt til Lasse Riis Østergaard vedr. vejledningsproblematik.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.   
 

4. Semester  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  

 
Medicin kandidat 

2. Semester  
Der udarbejdes semesterkoordinatorrapport en gang årligt i foråret.  
Der blev evalueret på baggrund af SurveyXact og der blev informeret om fokuspunkter til inddragelse af næste 
rapport F20.  
 
3. Semester  
Der var fulgt op på action points som var inddraget i semesterkoordinatorrapporten.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
  
4. Semester  
Der var fulgt op på action points som var inddraget i semesterkoordinatorrapporten.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
 

6. Semester  
Det skal gøres klart for de studerende at til eksamen i retsmedicin er der juridiske spørgsmål, og hvis der svares 
forkert på disse, vil man dumpe hele eksamen. 
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt.  
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Sexologi 

2. semester  
Der var fulgt op på action points som var inddraget i semesterkoordinatorrapporten.  
Problematikken vedr. litteratursøgning som de studerende finder for kort er der fuld opmærksomhed omkring og 
dette ændres fremadrettet.  
Semesterkoordinatorrapporten blev godkendt. 
 

5. Censorindberetninger fra sommereksamen 2020  
SB informerede om censorindberetninger. Tilfredshed om mundtlige eksaminer via teams samt proces omkring 
digitale multiple choice opgaver. 
 
6. Indstilling af årets underviser  
AH informerede om at de studerende har indstillet årets underviser i studienævnet for medicin.  
Indstillingen samt navne på nominerede undervisere sendes til prodekanen samt cc. til viceinstitutledere. 
AH har sendt besked til de nominerede med inddragelse af de studerendes begrundelse for indstillingen.  
Der er indsendt indstillinger fra 35 studerende. 
 

7. Opfølgning på ikke afsluttede handlinger vedr. handlingsplan 2017-2020  

Der var kort orientering fra SB om handlinger som fortsat er igangværende samt studienævnets input til disse. 
Semesterbeskrivelser 
JT fortalte at der arrangeres møde om forenkling af semesterbeskrivelser i november (2. møde).  
Til 1. møde i arbejdsgruppen var der meget forskellig tilgang til behov for semesterbeskrivelser på de forskellige 
uddannelser. Andre uddannelser har været meget enige om at droppe semesterbeskrivelser.  
Ønske om at alle informationer ligger et sted i stedet for mange steder. Både semesterbeskrivelse, modulplan og på 
Moodle. De studerende er bekymrede om, hvorvidt semesterbeskrivelser altid er opdaterede.  
 
Gennemførelsestid 
Gennemførelsestid er stigende for medicin bachelor. Dette kan skyldes, at flere studerende bliver forsinket med et 
år pga. manglende eksaminer for at blive optaget på kandidat (betinget kandidatoptag). 

Ledighed 
Der laves arrangementer og SB er i gang med at indkalde til møder omkring akkreditering af MedIS som 
sundhedsfaglig uddannelse.  
AS: MMA får fortsat arbejde men det går langsommere nu.  
AK fremsender en opdatering ift. ledighed for MMA.  

8. Gennemgang af principper for eksamensplanlægning 
Principperne for eksamensplanlægning blev fremlagt og godkendt som forberedelse til godkendelse af 
eksamensplan F21 på mødet den 18. november 
 
Eksamensdato pædiatri  
Der var indsendt ønske om at pædiatri på 3. semester medicin KA ændres til 14.-17. december 2020. 
Ændringen blev godkendt.  
Det blev besluttet at undersøge mulighed for at skrive på eksamensplanen at hvis studerende har eksaminer som 
ligger tæt opfordres de til at kontakte studievejledningen vedr. muligheden for at søge dispensation til at flytte 
eksaminer til reeksamensperioden.  
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AP2020-7: Det undersøges om vi kan notere på eksamensplanen for F20 at studerende der har mange eksaminer tæt 
på hinanden opfordres der til at tage kontakt til studievejledningen vedr. mulighed for at søge dispensation til at flytte 
1. prøveforsøg til reeksamensperioden.  

9. Godkendelse af modulbeskrivelse for bachelorprojekt 
Det fremsendte forslag kunne ikke godkendes. Studienævnet opfordrede til at det er mest hensigtmæssigt i 
forbindelse med 4. semesters projekt.  
AP2020-7:9 Modulbeskrivelse for 6. semester bachelorprojekt blev ikke godkendt. Tilbagemelding til Simone Riis 
Porsborg.  
 
10. Eventuelt  
Ændring af dato for eksamen i nervesystemet og bevægeapparatet I 
Digital eksamen bliver serviceret den 15. april og derfor ønskes Neuro I flyttet til 16. april.  
Studienævnet godkendte ændringen.  
AP2020-7:10 Ændring af Neuro I eksamen til 16. april. Besked til Dorthe Skree 
 
Flytning af undervisning og klinik på hovedsemesteret fra uge 1 til uge 3  
For at optimere eksamenslæsningsperioden er det godkendt at flytte undervisning og klinik på hovedsemesteret til 
uge 3. Denne forespørgsel er drøftet med Psykiatrien/overlæge René Ernst Nielsen, som kan godkende forslaget.  
Studienævnet godkendte ændringen og HN giver besked til studerende, undervisere og sekretariat  
AP2020-7:10 Flytning i undervisning og klinikken i psykiatri fra uge 1 til uge 3. Besked til Eva Nissen, cc. Nikolaj og 
Rene Ernst og Stig 

Studerende til AAU studenterpanel – MedIS og Medicinstuderende 
Der er kommet forespørgsel fra Prodekan for uddannelse om kandidater til at deltage i AAU studenterpanel.  
Studenterpanelet skal mødes tre gange årligt. JT og AJ blev valgt.  
AP2020-7:10 AAU studenterpanel tilbagemelding til prodekan. JT og AJ blev valgt. Besked til prodekanen. 
 
MedIS-studerende til arbejdsgruppe vedr. akkreditering af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse 
SB er i gang med at nedsætte et udvalg til akkreditering af MedIS til sundhedfaglig uddannelse.  
AJ deltager og der tages kontakt til Amanda Kristine Faust Spies fra PharmaDanmark.  
 
AP2020-7: 10 SB kontakter Amanda Kristine Faust Spies fra PharmaDanmark 
 
Ønske om at det fremgår i  Survey om studerende er fra Aalborg eller Hjørring 
LA ønskede at få opgjort om de studerende er fra Hjørring eller Aalborg, når de besvarer Survey.  
LA: problematisk hvis der går for lang tid efter eksamen, før de studerende evaluerer, så de ikke husker 
undervisningen. Ønskede mulighed for tidligere udarbejdelse af Survey for klinikken.  
SB forklarede at semesterevalueringer er åbne 14 dage efter studiestart.  
AP2020-7:10 Opdeling af Survey om studerende er fra Aalborg eller Hjørring – besked til Pia Nielsen 
 
Aflyst undervisning under Covid 19 
PS forslog at der kommer opfølgnings KØ på 5. semester for at tilegne sig de kompetencer som ikke er opnået.  
LA sagde, at de aflyste KØ bliver gentaget i læringsmål fremadrettet. Det er indskrevet i kompendiet at alle 
læringsmål er flyttet over indeværende semestre.  
For Gyn-obs i foråret på kandidat som blev aflyst blev der tilbudt klinisk træning. Der mødte kun en studerende op i 
Hjørring.  
 

Næste møde afholdes den 18. november kl. 12.30 med fysisk fremmøde, hvis dette er en mulighed.  


