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Referat fra studienævnsmøde nr. 10 – 2021  
Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 12.30-15.00, Microsoft Teams 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
4. februar 2021/HN 

 

         Deltagere: 
 
VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Tue Bjerg Bennike (TBB) 
Stig Andersen (SA) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA), RHN (Regionshospital Nordjylland) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                  
Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) 
Phillip Sperling (PS)   
 
Observatører 
Astrid Langergaard, (AL)   
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT),  
Henrik Bøggild (HB),  
Sten Rasmussen (SR),  
Studievejledningen,  
Kristoffer Bornæs Fisker (KF) (MedIS-rådet) 
 
Afbud:  
 
Lasse Riis Østergaard (LRØ), Viceinstitutleder HST, observatør 
Trine Fink, (TF) Konstitueret Prodekan, det sundhedsvidenskabelige fakultet (SUND), observatør 
Annette Engsig (AE) Almen praksis, observatør 
Cecilia El-Sayed Petersen (CP) (Medicinerrådet), observatør 
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Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden herunder punkter til eventuelt.  
Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Ny procedure til behandling af semesterbeskrivelser 
5. Behandling af censorformandsskabets årsberetning (punktet tages med på senere møde) 
6. Opfølgning på ikke godkendte semesterbeskrivelser – 2. semester MedIS, kandidat 
7. Orientering om møder afholdt d. 11. og 13. januar vedr. nedlukning af Universitetet frem til 28. februar 2021 
Herunder kort orientering om afvikling af sommereksaminer 2021 
8. Orientering om høring af ændringer i eksamensplanen på 6. semester F21  
9. Evaluering af studienævnets arbejde i 2020 
10. Eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN informerede om indkomne og behandlede dispensationer siden sidste møde.  
Louise Vejen Klit Kolind som behandler meritansøgninger i samarbejde med studienævnet vil fra 1. februar 
overtage dispensationer vedr. særlige prøvevilkår, udsættelse af prøveforsøg til reeksamen samt udsættelse af 
specialer. Studievejledningens kontaktperson er fortsat HN.  
 
SB informerede herefter om udarbejdet arbejdsdokument der beskriver dispensationsmuligheder for kandidat i 
medicin. For at have mulighed for at tage 3. eller 4. semester sideløbende med kandidatspecialet skal der 
fremsendes dokumentation for publiceret arbejde samt vejledererklæring, således at studienævnet kan godkende 
at arbejdet kan bruges i fm. specialet. Dermed dokumenteres det at belastningen med at tage 3. eller 4. semester 
samtidigt med specialet ikke bliver for stor.  
SB præciserede at der ikke kan tildeles dispensation til at tage 6. semester før deltagelse i 3. og 4. semester. 
Specialet skal ligge på sidste år af uddannelsen. I henhold til studieordningen kan der byttes rundt på rundt på 6. 
og 5. semester.  
 
2. Godkendelse af dagsorden herunder punkter til eventuelt og endelig godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden til mødet blev godkendt samt referat blev godkendt fra sidste møde. 
Der indkom punkt til eventuelt: Nye lærerbøger.  
 
3. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  
 
Velkommen til ny medarbejder i uddannelsessekretariatet 
Velkommen til Louise Juvoll Madsen som er ansat som ny kvalitetssikringsmedarbejder pr. 1. januar 2021. 
 
Adgangsbegrænsning MedIS kandidat 
Der anmodes pt. om at opretholde 100 pladser til MedIS bachelor pr. 1. september 2021. 
Der bliver adgangsbegrænsning på 60 studerende på MedIS kandidat. Hvis der er flere studerende med 
retskrav end 60 skal de optages, hvilket vil betyde at der ikke optages udefra/eksterne.  
Dette kan betyde at udenlandske studerende får færre pladser.  
AS spurgte, om hvordan det vil se ud med internationale studerende, hvis vi fylder de 60 pladser op på MedIS 
kandidat. SB svarede, at hvis vi stiger væsentligt igen i afsætning, så kan pladserne øges, og vi fastholder 
derfor mulighed for internationale studerende.   
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De tre grene, TM, BM og MMA fastholdes. På TM og BM er der mange kvalificerede undervisere. Der er en 
udfordring på kandidaten med interne projekter at have vejledere nok. Derfor er muligheden for 
adgangsbegrænsning oplagt.  
 
Plagiatsager 
SB og HN afholder plagiatsamtaler efter januar eksaminerne.  
 
Studienævnsseminar i Odense februar 2021 
Studienævnsseminaret der plejer at ligge sidst i februar er aflyst.  
Der er efterfølgende fastsat ny dato som bliver den 22.-23. februar 2022, H.C. Andersen Hotel/ODEON, 
Odense.  
 
Referat fra mødet i censorformandsskabet afholdt den 23. september på AAU  
Referatet var udsendt med mødeindkaldelsen.  
 
Nyt kvalitetssikringssystem 
SB informerede om nyt kvalitetssikringssystem som implementeres fra 2021.  
Systemet er forenklet og studienævnsrapporter og handlingsplaner arbejdes ind i samme dokument.  
 
Studienævnets sammensætning 1. februar 2021 
SB præsenterede studienævnet pr. 1 februar 2021. Efter studienævnsmødet blev der afholdt konstituerende 
studienævnsmøde, hvor formand og næstformand blev valgt.  
VIP: 
Svend Birkelund, Stig Andersen, Louiza Bohn Thomsen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Tue Bjerg Bennike, 
Jette Kolind Kristensen (Suppleant for Annette Willemoes Holst-Kristensen) 
Studerende: 
Faste medlemmer medicin:  
Phillip Sperling, Andreas Hesthaven, Johanne Havskov Thygesen 
Suppleanter Medicin: 
Janne Eriksen, Ida Vervaet Erhardtsen, Jessica Jamal El-Hage-Ali  
Faste medlemmer MedIS:   
Anne Sofie Weltz Jørgensen, Reda Hassaine, Margrethe Groth  
Suppleanter MedIS: 
Sigrid Poulsen, Emma Rønberg Lildholt, Line Nielsen Bigum 
 
Ny dato for studienævnsmøde d. 31. marts - dagen før skærtorsdag 
Studienævnet har tidligere godkendt at afholde studienævnsmøde den 31. marts.  
Dette er dagen før skærtorsdag og derfor blev det besluttet at flytte mødet til den 7. april.  
 
Møde vedr. godkendelse af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse afholdt den 20. januar 
SB informerede om at der den 20. januar blev afholdt møde for opstart af arbejdet med henblik på 
godkendelse af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse. Til mødet deltog repræsentanter fra Sygehus 
Apoteket, Klinisk biokemisk afdeling, Pharma Danmark, Fakultetet, HST ledelse og SB. Der var en god 
diskussion og det blev besluttet at starte med at få godkendt uddannelsen som sundhedsfaglig uddannelse 
og herefter evt. se på autorisationer inden for specifikke områder. Referatet fra mødet er godkendt og næste 
skridt er at Fakultetet indkalder til møde med Prodekan for SUND, Prorektor for Uddannelse, Chef for 
Uddannelsesjura, Amanda Kristine Faust Spies (repræsentant for Pharma Danmark) samt Svend Birkelund.  
På næste møde skal der besluttes, hvordan ansøgningen skal igangsættes samt inddragelse af andre 
Universiteter. Studienævnet vil løbende blive orienteret om processen. 
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b) Næstformand 
Ingen meddelelser 
 

c) Studievejledningen 
To studievejledere er gået på barsel. En af ambassadørerne for medicin træder ind som vejleder. Der er 
mange henvendelser fra internationale studerende og fra nordmænd som gerne vil læse medicin - specielt på 
kandidat. SB sagde at det er tæt på at Aalborg kan fylde alle pladser op på medicin kandidat med 156 pladser. 
(incl. 6 pladser i overoptag). 
  
JKK spurgte om status på lægeskole i Norge, der eventuelt kunne aflaste ansøgere fra Norge som søger til 
Aalborg. SA informerede om at nordmændene har indsendt ansøgning om en yderligere lægeskole i Norge. 
  
SB kommenterede, at vi har Nordplus ordning så der kan udveksles på samme måde som ERASMUS-program.  
SR orienterede om at det er muligt at udveksle familiesemestret mellem Danmark og Bergen.  
Familiesemesteret i Aalborg har et delvist match med Bergen på deres hovedsemester. Der arbejdes på at 
etablere udveksling mellem disse semestre.  
SB fortalte, at der også er set på udveksling for MedIS, hvilket der ikke er mulighed for. I stedet kan MedIS lave 
eksternt projekt alle steder i verden med intern vejleder.  
 

d) AAUH 
Eksamen 
Eksamen er omlagt til eksamen uden patient. Der tages udgangspunkt i portfolie i stedet for fremmøde til 
medicin og kirurgi. Skriftlige eksaminer afvikles digitalt uden stedkrav. 
Bootcamp i medicin i februar er aflyst, men strengt nødvendig læring i kirurgi fastholdes. 
Progression blandt kandidatstuderende fastholdes, da det er defineret som en kritisk funktion for samfundet.  
 
Individuelle studieforløb pga. orlov 
SR nævnte at der er mange ansøgninger om individuelle forløb i sidste øjeblik (20 stk i januar). De studerende 
søger orlov og det sene tidspunkt er et problem i planlægning af de vigtigste kliniske forløb.  
Stigende tendens til at studerende tager vikariater. 
Der var ønske fra studienævnet om, at der kan meldes en deadline ud for, hvornår studerende senest kan 
melde orlov ind, således at der kan planlægges klinik rettidigt. 
Eventuelt udmelding om at de studerende mister klinikpladser hvis de søger efter deadline. 
Det er specielt et problem i Hjørring, når studerende springer fra, da holdene er mindre. 
 
SB orienterede om at for at finansiere de studerendes orlovsperioder, så er der mange muligheder for at de 
får stipendier fra Svend Andersen, Lundbeck og NOVO. 
 
AP2020-10, pkt. 3d: Det undersøges, om vi kan skrive på hjemmesiden, hvornår studerede der søger orlov 
har deadline ift. planlægning af klinik 
 

e) RHN 
Kliniske øvelser og Klinikophold 
LA spurgte om det er muligt at fylde op med studerende fra Aalborg, hvis studerende melder fra i Hjørring. SR 
svarede at dette kan der godt ses på.  
Der har været indsendt ansøgning til Fakultetet vedr. at få dispensation til afholdelse af udsatte KO (klinik 
ophold) i Hjørring i februar i nedlukningsperioden. Ansøgningen er ikke blevet godkendt.  
Derfor er nogle KO blevet lagt sammen. Læringsmål skal læres på kort tid. Problematisk at KØ (kliniske øvelser) 
har været afholdt tidligere og derfor ikke kommer i sammenhæng med KO – der bliver for lang tid imellem.  
KO i marts (Den svangre og pædiatri): Der er lavet videoer som er sendt til studerende samt der afholdes 
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online klinikophold.  
Svært at finde plads til de aflyste KO i foråret. Der er ikke fysisk plads til at lægge flere KO ind.  
Der har været forsøgt at lægge KO i juni, juli og august for at de studerende kan opnå deres kompetencer, 
men dette er ikke fastlagt endnu. 
Det bliver et  stort problem, hvis nedlukningen fortsætter i marts.  
Hjørring prioriterer at få 2. semester i gang med KO og gøre 6. semester færdig.  
LA sagde at der muligvis laves et opsamlingskursus, hvis nedlukningen fortsætter.  
AH foreslog opsamling i slutningen af august med obligatorisk tilmelding. LA svarede, at hun er bekymret for, 
hvis tilmeldingen ikke er bindende, at de studerende ikke vil møde op. 
 

f) MedIS-rådet 
Ingen meddelelser 
 

g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser 
 

h) Andre 
Ingen meddelelser 

 
4. Ny procedure til behandling af semesterbeskrivelser  
SB fremlagde forslag til ændret procedure vedr. behandling af semesterbeskrivelser.  
Det blev besluttet at i stedet for at semesterkoordinator sender materiale ind med track changes, så indsættes der 
øverst i skabelonerne en rubrik, hvor der tydeligt er defineret, hvad der er ændret i semesterbeskrivelsen fra 
sidste år, så studienævnet får et tydeligt overblik til behandlingen på møderne. 
 
AP2020-10, pkt. 4: Ny rubrik øverst i skabelonen til semesterbeskrivelse indsættes for at skabe overblik over 
ændringer til semesteret 
 
5. Behandling af censorformandsskabets årsberetning  
Årsberetningen er ikke tilgængelig endnu og punktet udsættes til senere 
 
6. Opfølgning på ikke godkendte semesterbeskrivelser 
2. semester – MedIS KA  
Semesterbeskrivelsen blev godkendt og er lagt på hjemmesiden.  
 
7. Orientering om møder afholdt d. 11. og 13. januar vedr. nedlukning af Universitetet frem til 28. februar 2021  
Herunder kort orientering om afvikling af sommereksaminer 2021 
SB orienterede om møder der er afholdt med undervisere på HST og RHN vedr. ændring af undervisningsafvikling , 
KO og KØ i februar. Ansøgning om afholdelse i KO i Hjørring i februar blev ikke godkendt af Fakultetet.  
 
LA udtrykte bekymring for opretholdelse af det faglige niveau. 
 
SA påpegede, at KØ og KO er med til at forberede de studerende til det faglige spring der er fra bachelor til 
kandidaten i medicin. 
 
SB gjorde opmærksom på at det er dybt problematisk at helheden og idéen med spiral curriculum og 
sammenhængen mellem teori og færdigheder er blevet forringet i stor grad under nedlukningen.  
 
Hvis det ikke er muligt at undervise i marts og april vil MedIS og Medicin uddannelsens faglige niveau være stærkt 
komprimeteret. 



 

6 
 

 
LA spurgte om det kan overvejes at medicinstuderende prioriteres frem for MedIS studerende til KO, hvis der 
kommer en situation hvor der ikke er dage nok til afholdelse af KO. 
SB sagde, at dette ikke kan lade sig gøre, da det som adskiller vores MedIS studerende fra andre Universiteter 
netop er at de har patientkontakt. Dette er væsentligt netop for at opnå godkendelse af MedIS som 
sundhedsfagliguddannelse.  
 
8. Orientering om høring af ændringer i eksamensplanen på 6. semester F21 
Studienævnet fik før studienævnsmødet eksamensplan med ændringer i høring som blev godkendt.    
SB gjorde opmærksom på at den ændrede plan kun er gældende i år.  
SB orienterede herefter kort om ændringerne i projektarbejdet mm. i foråret.  
 
Oversigt over ændrede eksaminer F21: 
Forsøgsdesign og metoder: ordinær d. 23/2, reeksamen d. 26/4 
Respirations-, kredsløbs- og urinvejssystemerne II: ordinær d. 14/4,  d. 30/6 
OSCE d. 23-25/6, re-OSCE d. 17/8 
Projekt: aflevering d. 18/6, eksamen d. 2-13/8 

Der kan blive behov for afholdelse af ekstraordinære reeksaminer i slutningen af august for at få 
medicinstuderende klar til boot-camp.  
Forsøgsdesign og metoders reeksamen ligger nu i april, hvilket gør, at vi ikke afventer resultat for dette modul som 
tidligere lå i august. Alle eksaminer skulle være offentliggjort til 17. august i god tid inden start af boot-camp. 
 
9. Evaluering af studienævnets arbejde i 2020  
MG og AJ sagde at de hurtigt startede op som faste medlemmer fra at være suppleanter.  
Forslag om at når der kommer nye medlemmer skal de orienteres bedre om, hvad arbejdet indebærer.  
SB sagde, at det plejer at være normal procedure, men pga. afholdelse af studienævnsmøder over teams er dette 
ikke gjort i år. Der kommer en kort gennemgang af studienævnets arbejde på mødet den 5. marts.  
PS ønskede at der ligger en vejledning til at tilgå studienævnets file-share. HN sørger for at guiden sendes ud til 
studienævnets medlemmer. Ellers generel tilfredshed med studienævnets arbejde.   
 
AP2020-10, pkt. 9: Der udarbejdes vejledning til at tilgå studienævnets file-share. 
På studienævnsmødet den 5. marts orienterer SB om studienævnets arbejde for nye medlemmer, suppleanter 
og observatører 
 
10. Eventuelt 
Nye lærerbøger til KØ og KO 
SB og LA har set på nye lærerbøger til KØ og KO. Klinisk basisbog 250 kr. (Munksgaard) er fint dækkende til KØ og 
KO.  
Til samtaleteknik er ”Medicinsk kommunikation, 380 kr. (FADL’s forlag) også velegnet.  
Studienævnet besluttede at på sigt vil disse bøger blive anvendt fra 1. semester.  
PS gjorde opmærksom på at det kommunikative grundlag er væsentligt at kunne generelt. 


