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Referat fra studienævnsmøde 5-2019 
Onsdag den 21. august 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 
3. september 2019/HN 
 

 

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

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

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

 
Suppleanter - Studerende Alberte Lyng Brix (ALB) MedIS 

David Andre Paulino Rodriguez (DAPR) MedIS 
Olivia Dybro Bæk (ODB) MedIS afbud 
Carl Gustaf Paludan (CGP) Medicin 
Caroline Visti Kristensen (VCK) Medicin 
Jesper Amstrup (JA)Medicin 
 

Observatører Louise Hansen (LH) 
Henrik Bøggild (HB) 
Diana Stentoft (DS) 
Studievejledningen  
 

 Referent         Helene Nørgaard (HN) 
 
 
 
 

mailto:hn@hst.aau.dk


Side 2 af 7 
 

2 
 

 
 
Ad. 1 Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
HN orienterede om indkomne og behandlede dispensations- og meritansøgninger. 
Der var været afholdt møde om før-start meritter den 16. august. 37 ansøgninger er indkommet. 
Alle ansøgninger er behandlet og der er sendt svar til studerende. 

 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Punkt vedrørende ” Hvordan vi nedbringer antallet at studerende som er bagud med  
uddannelsen” skulle have været på dagsorden til mødet den 21. august. Punktet udsættes til  
studienævnsmødet den 18. september, da vi afventer opdaterede tal for nuværende studerende. 
Dagsorden til mødet og referat fra seneste møde den 22. maj 2019 blev godkendt. 
 
Ad. 3 Meddelelser og siden sidst fra  

a)  Studienævnsformand/studieleder 

 Status på optagelsen medicin kandidat 
Der er 102 som har accepteret plads. 7 studerende har endnu ikke bestået bachelor.  
 

 Status på optagelsen MedIS kandidat: 
BM: 22 
MMA: 15 
TM: 20 
Der er optag frem til midten i september og derfor er tallene foreløbige. 
 

 Orientering af indkomne klager til Studielegalitet vedr. eksaminer juni 2019 
SB informerede om at studienævnet har modtaget orientering om en del klager over 
eksamen på 1. semester, hvor svarene var indskrevet i eksamenssættet.  
De studerende har ikke fået medhold i klagerne. 
 

 Status på KOT-optagelsen 2019 og sammenligning med søsteruddannelser 
Medicin: 
Der er 180 medicinere har sagt ja til en plads. Der var oprindeligt tilbudt plads til 197. 
 
MedIS: 
Der er 102 på MedIS-uddannelsen som har sagt ja til en plads. Der var oprindeligt 
tilbudt plads til 115.  
 
Tallene på begge uddannelser inkluderer de 37 ansøgere som har søgt før-start merit. 
 

 Transportrefusion under klinikophold på medicinuddannelsen på AAU 
Medicinerne har lavet kampagne for at få transportrefusion genindført. Institutterne 
genoptager den tidligere praksis  
 

 Orientering om kommende valg til studienævnet samt repræsentationsopdeling 
LBT sidder i valg sekretariatet og informerede om at valg fremadrettet bliver afholdt 
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elektronisk. Der skal opstilles liste i oktober. Planen er ikke godkendt endnu af rektor.  
Valg afholdes i november. KI og HST skal lave egen opstillingsliste.  
SB informerede om at Sexologi er repræsenteret i studienævnet fra næste valg. 
Uddannelsen kan opnå én plads.  
 

b) Næstformanden  
Der var ingen punkter fra næstformanden. 
 
c) Studievejledningen 
Astrid Aaen Springborg er ansat som ny studievejleder på 5. semester MedIS. 
Der har været øget antal medicin studerende fra andre danske universiteter som vil høre 
mere om vores uddannelse på AAU. Baggrunden for henvendelser er, at vi har mere klinik i 
Aalborg. 
 
d) AAUH 
SR informerede om at der starter op til 109 på  medicin kandidat i efteråret 2019. Det vil 
være muligt med 150 til efteråret 2021. Over 150 studerende vil betyde at Hobro og Farsø 
inddrages på sigt.  
SA informerede om at han har modtaget feedback fra tidligere studerende, at de har været 
glade for vores akutkursus der har rustet dem godt til det kliniske arbejde. 
SA fortalte, at ud af 30 kandidater i KBU er 27 blevet i Region Nordjylland. 
 
e) RHN 
SH er klar til der kommer flere studerende på BA. Der vil blive parallel sessioner så der ikke 
bruges flere dage på afvikling af undervisningen.  
Kliniske øvelser er blevet revideret. Kliniske ophold i den nye efterbehandling forlænges med 
30 minutter og hvis muligt gives der feedback til næste kliniske øvelser. 
 
f) MedIS-rådet 
Der var ingen punkter fra MedIS-rådet. 
 
g) Medicinerrådet 
Der var ingen punkter fra Medicinerrådet. 
 
h) Andre 

 Fællesdrev til bilag i studienævnet 
HN informerede om at der er oprettet et fællesdrev til deling af bilag til dagsorden 
til fremadrettede studienævnsmøder. HN udsender information om drevet til 
studienævnets medlemmer.  
Vejledning til at tilgå drevet: 
https://www.its.aau.dk/vejledninger/filer/Adgang+til+gruppemapper+fra+Windows
/.  

 Opstart for internationale studerende på MedIS kandidat 
MST informerede om opstartsprogram for internationale studerende. 

https://www.its.aau.dk/vejledninger/filer/Adgang+til+gruppemapper+fra+Windows/
https://www.its.aau.dk/vejledninger/filer/Adgang+til+gruppemapper+fra+Windows/
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Tirsdag den 3. september er der fælles introduktion.  
Onsdag den 4. september introduktion til PBL v/ DS.  
Der vil blive udnævnt en ”buddy” for de tre grene som kan hjælpe de studerende 
med spørgsmål omkring lokaler, skemaer mm.  
Hjemmesiden er blevet opdateret til de internationale studerende. 
 

Ad. 4 Udarbejdelse af høringsvar af nye studieordninger, Bachelor- og Kandidatuddannelsen i 
medicin til Aarhus Universitet 
 
Der er udarbejdet høringssvar som er sendt til Prodekan Jeppe Emmersen som videresender  
høringssvaret til AU. 
 
AP2019-5: Ad.4 Høringssvaret sendes til Fakultet inden 26. august 2019. 

 
Ad. 5 Udarbejdelse af høringssvar af revideret AAU eksamensordning gældende fra 1. september  
2019 

 
Studienævnet havde følgende kommentarer til eksamensordningen: 

 

 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har foreslået en max længde af 
gruppeeksaminer på 4 timer. Dette tilsluttede studienævnet enstemmigt som 
værende en god rettelse til eksamensordningen. 
 

 Der var blandt VIP og studerende en diskussion om, hvor mange noter eksaminator 
og censor skal lave under en mundtlig eksamen (pkt. 7. Bedømmelse og 
karaktergivning). Studienævnet var enige om, at det er tilstrækkeligt med fælles 
noter til en mundtlig eksamen under eksaminationen, da det ikke er muligt for den 
der eksaminerer samtidigt at lave noter.  Det er en fælles opgave for censor og 
eksaminator at give en udtalelse til studieservice, der kan anvendes for at tage 
stilling til eventuelle eksamens-klager. Studieservice laver derefter en afgørelse. Det 
betyder, at retssikkerheden for den studerende ikke vil blive øget af at der laves 
noter af både censor og eksaminator under eksamen. 

  
Studienævnet diskuterede om der mangler retningslinjer vedrørende projektaflevering.  

 
De studerende gjorde opmærksom på at studerende og vejledere bruger lang tid til at finde  
formen inden projektet kan startes op. 
Studienævnet besluttede at der ikke skal udarbejdes en procedure for projektskrivning. Det er  
vigtigt at forskningen danner rammerne for projekterne og antal sider mm. skal ikke være det  
afgørende.  
Studienævnet påpegede vigtigheden i at de studerende lærer at formulere sig kort og præcist.  
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AP2019-5: Ad.5 Studienævnets kommentarer er efter mødet sendt til videre behandling i  
Studielegalitet 

 
Ad. 6 Orientering om den færdige eksamensplan E19 
Studienævnet havde følgende justeringer til den endelige eksamensplan. HN har lagt  
eksamensplanen på hjemmesiden. 

 

 Introduktion til problembaseret læring: 22. januar og reeksamen den 21. februar 

 Den aldrende patient: John Nieland 

 Economics Kursusansvarlig: Catrine Elgaard Jensen 

 Quality development and patient safety: Lars Ehlers 

 Molecular Pathogenis: Jacek Lichota 

 3. semesters projektperiode ændres til 13. januar til 22. januar, så der er nogle 
dages forskel på 1. og 3. semester projektperiode. 

 
LH opfordrede til at der fremadrettet findes en løsning på den store arbejdsbelastning det er for 
MMA-undervisere at de både skal rette skriftlige opgaver og stå for projekterne. Det er også en 
udfordring på andre moduler. 
 
Studienævnet gjorde opmærksom på at til pkt. 6 orientering om den endelige eksamensplan er der  
ikke overensstemmelse mellem det som studienævnet besluttede på mødet i maj og udsendte  
udkast til planen. SB informerede om at dette skyldes at planen er blevet justeret efterfølgende for  
at kunne blive tilpasset de praktiske forhold som lokaler mm. 
JKK bemærkede, at eksamensplanen har fyldt meget på møderne i foråret. Forslag om at afholde  
formøder, når eksamensplanen behandles. Det blev besluttet fremadrettet at der afholdes 
formøder hvor eksamensplanen diskuteres og hvor der er repræsenteret en studerende fra  
studienævnet og en studiesekretær sammen med formand, næstformand og SN-sekretær. 
Eksamensplanen blev herefter godkendt med ovenstående rettelser. 

 
AP2019-5: Ad.6 Eksamensplanen justeres med studienævnets kommentarer og uploades på  
hjemmesiden til de studerende. Det blev besluttet fremadrettet at der afholdes formøder hvor  
eksamensplanen diskuteres og hvor der er repræsenteret en studerende fra studienævnet og en  
studiesekretær. 

 
Ad. 7 Ændringsforslag til regler for godkendelse af kliniske øvelser 
Der er kommet en henvendelse fra undervisere til kliniske øvelser som foreslår en ændring til  
proceduren for godkendelse af kliniske øvelser. Forslaget er at det ikke skal være obligatorisk at  
lade sig undersøge af medstuderende. 

 
Studienævnet diskuterede henvendelsen. Studienævnet har i foråret 2017 vedtaget procedure for  
godkendelse af deltagelse i kliniske øvelser.  
www.smh.aau.dk/digitalAssets/284/284257_godkendelse-af-deltagelse-i-kliniske-oevelser.pdf 

 
Studienævnet var enige om at proceduren fastholdes og at studenterunderviserne skal informeres  
om proceduren. SB og SH informerer om studienævnets afgørelse på møde med KØ-undervisere  

http://www.smh.aau.dk/digitalAssets/284/284257_godkendelse-af-deltagelse-i-kliniske-oevelser.pdf
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tirsdag den 27. august, hvor der introduceres til kliniske øvelser.  
JKK opfordrede til at der skal undervises i den professionelle rolle for underviseren. 
 

AP2019-5: Ad.7 SB og SH holder møde med KØ undervisere tirsdag den 27. august og 

introducerer til kliniske øvelser. Herunder information om den procedure som er udarbejdet for 

godkendelse af deltagelse i kliniske øvelser 

 

Ad. 8 Opfølgning på manglende ikke godkendte semesterbeskrivelser E19 

HN informerede om at alle semesterbeskrivelser er godkendt med undtagelse af 4.semester 

kandidat medicin som kommer snarest. Baggrunden for at hovedsemesteret ikke er klar endnu er 

de øgede antal kommende studerende som har gjort at semesterbeskrivelsen har været til 

revision. 

 

Ad. 9 Status på implementering af PBL i bachelor og kandidat SO 

DS informerede om hvor langt arbejdet er i forhold til beslutningen om at alle uddannelser skal 

indeholde mindst en kompetence med tilhørende læringsmål indenfor følgende fire områder: 

Problemorienterede kompetencer herunder kompetencer til at kunne identificere, analysere, 

formulere og behandle autentiske problemer på eksemplarisk vis. 

DS opfordrede studienævnet til at gennemlæse fremsendte dokument og komme med 

kommentarer til det foreløbige arbejde. 

SA fortalte at han har haft møde vedr. PBL for medicin kandidat.  

Studienævnet godkendte arbejdet som DS har udført og det implementeres i det igangværende 

arbejde i revisionsgrupperne.  

Ad. 10 Godkendelse af boglisten for bachelor - E19  
SB orienterede om at boglisten er blevet revideret til de kommende nye studerende.  
Studienævnet havde følgende rettelser til den reviderede bogliste. Listen rettes til og lægges på 
Moodle.   

 Bevægeapparatets anatomi flyttes til 5. kun for medicinstuderende 

 På 1. semester mangler Atlas of Anatomy (Thieme Publisher) 

 Macleod’s - Clinical Examination er udgået 
SH forklarede at den er alt for omfattende  

 Pædiatribogen på 4. semester kan eventuelt erstattes af den danske version 

 E-bogs linket skal indsættes igen 

 På 6. semester anføres basisbogen i medicin og kirurgi og Macleod’s - Clinical 
Examination som supplerende læsning 

Studienævnet gjorde opmærksom på at boglisten er vejledende og passer på det niveau 
studienævnet vurderer den skal være på i forhold til studiet. 
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AP2019-5: Ad.10 Boglisten opdateres med studienævnets kommentarer og lægges på Moodle 
 
Ad. 11 Kvalitetssikring af vores eksaminer imod plagiat  
LH og studienævnet har behandlet 4 plagiatsager efter skriftlig eksamen.  
LH har talt med SB om hvordan vi kvalitetssikrer mod plagiat.  
Studienævnet bemærkede at problemet er størst til eksaminer hvor der kan bruges noter.  
Studienævnet bemærkede at det også er plagiat at udarbejde noter i gruppearbejde hvor alle 
indskriver de samme noter.  
SA informerede om eksamen i åben bog, hvor studerende ikke medbringer PC men kun noter i 
papirform, så de ikke kan kopiere fra disse. Dette så studienævnet som en mulig løsning.  
Studienævnet besluttede ikke at afskaffe noter, men at noter i papirformat kunne være en 
fremtidig løsning.  
Studienævnet besluttede at der skal ses på de eksamensformer vi har.  
 
AP2019-5: Ad.11 Der skal udarbejdes vejledning til de studerende så det er klart hvad der er 
tilladt i forhold til noter til skriftlige eksaminer 
 
Ad. 12 Eventuelt  

 Igangværende studieordningsrevisioner 
SB informerede om igangværende studieordningsrevision for Bachelor i MedIS og 
Medicin. Der har været afholdt 4 møder inden for områderne Biokemiske fag og 
farmakologiske fag, Fysiologiske fag, Anatomiske fag og cellebiologi samt Psykologi og 
statistik 
Trine Fink har deltaget og noteret rettelser. Alle læringsmål er blevet gennemgået.  
Det sidste møde der indkaldes til på bachelor er Immunologi og mikrobiologi 
Efter disse revisioner på bachelor er afsluttet vil SB invitere til revision af MedIS 
kandidat.  

 Henvendelser i studievejledningen  
Studievejledningen får henvendelser fra nye studerende som gerne vil læse medicin. De 
studerende er blevet oplyst om at de kan tage et kursus for at forbedre chancerne for 
optagelse. Studienævnet opfordrede studievejledningen til at henvise til 
optagelseskriterierne på hjemmesiden. KOT er gældende for optagelse på 
medicinstudiet (studentereksamen med karaktergennemsnit) herefter optagelse 
gennem kvote II. 
 


