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Referat fra studienævnsmøde nr. 10 – 2021  

Onsdag den 26. januar 2022, Teams-møde - 12.30-15.00,  

 

 
Studienævn for Medicin 

Niels Jernes Vej 12 A5-116 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9940 2430 

hn@hst.aau.dk 

1. februar 2022/hn 

 

Medlemmer – VIP  

Svend Birkelund, formand (SB) 

Maj Schneider Thomsen (MST) 

Stig Andersen (SA) 

Carsten Reidies Bjarkam (CB) 

Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 

Louiza Bohn Thomsen (LBT) 

             

Medlemmer – Studerende 

Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 

Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 

Johanne Havskov Thygesen (JT) 

 

Afbud - Studerende 

Reda Hassaine (RH) 

Phillip Sperling (PS) 

Margrethe Groth (MG) 

 

Observatører    

Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) 

Jette Kolding Kristensen (JKK) 

Studievejledningen 

Simone Riis Porsborg (SRP) 

Tue Bjerg Bennike, (TBB) 

 

Afbud observatører 

Jessica Jamal El-Hage-Ali, Medicinerrådet (JA)  

Henrik Bøggild (HB) 

Louise Pape-Haugaard (LPH) 

Jeppe Emmersen (JE) 

Annette Engsig (AE) 

Kristoffer Bornæs Fisker, MedIS-rådet (KF) 
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Emmelie Ploug Jørgensen (EJ) 

 

Andre deltagere  

Louise Juvoll Madsen (JM) 

  

Referent  

Helene Nørgaard (HN) 

 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 

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

3. Meddelelser og siden sidst 

4. Godkendelse af uddannelsesevalueringsrapporter 

5. Godkendelse af revideret skabelon til semesterbeskrivelser E22 

6. Undervisningskvaliteten på bachelor og kandidat 

7. Opfølgning på ikke godkendte semesterbeskrivelser 

8. Behandling af censorformandsskabet årsberetning – Punktet flyttes til senere 

9. Udkast til forbedring af spørgsmål i Survey-Xact – Punktet færdigbehandles på mødet den 2. marts 

10. Evaluering af studienævnets arbejde 2021 – Punktet flyttes til mødet den 2. marts 

11. Eventuelt 

Udmelding til studerende vedr. betydning af 10% reduktion af uddannelser i Universitetsbyerne (Hvad betyder 

dette for MedIS og Medicin – Punktet flyttes til næste møde 

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Forskningsophold og orlov 

Studienævnet diskuterede muligheder for forskningsophold og orlov. Til februar/marts udsendes der fra 

optagelseskontoret forslag til ændring af AAU’s orlovsregler i intern høring til alle studienævn vedr. at få orlov 

begrundet med et forskningsophold.  

Studienævnet var enige om, at de studerende som tager orlov på medicin kandidat enten er i lægevikariater 

eller har orlov til forskning. Det er både i studerendes og Universitetets interesse at give begrundet orlov til 

forskningsophold.  

 

Studerende som ønsker overflytning fra Medicin til MedIS  

Da der er kommet adgangsbegrænsning på MedIS kandidat til 50 pladser pr. 1. september 2022 og Medicin 

bachelor ikke har retskrav til MedIS kandidat, vil der ved ønske om overflytning fra Medicin til MedIS gælde 

samme regler som overflytning fra MedIS til medicin. Studerende skal søge forfra gennem KOT og derefter 

blive meritvurderet.  

 

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

Dagsorden og referat blev godkendt.  

LBT nævnte at punkt om studieordningsrevision skulle være på dagsorden til mødet.  

Det blev besluttet at i forbindelse med mulig studieordningsrevision for bachelor er punktet med på mødet den 

2. marts, hvor proces for studieordningsrevisionen opstartes. Det første pkt. vil være at indkalde faglige 

repræsentanter i form af undervisere og studerende fra medicin kandidat for at få diskutere optimering af 

overgangen mellem bachelor til kandidat 

Lone Sunde, Uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Bække Borgeskov, Ortopædkirurg og Klinisk Lektor 
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Thomas Jakobsen, Carsten Bjarkam og studerende på medicin kandidat Simon Mæng Tjørnehøj er inviteret 

til at deltage i diskussionen.  

 

3. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  

Kriterier for optagelse i kvote II 

Nye regler for optagelse i kvote II pr. 5. marts er flg.: 

•Have bestået gymnasial eksamen og opfylde adgangskravene til den søgte uddannelse. 

•Som minimum have én studierelevant kvalifikation ud over din adgangsgivende eksamen. 

 

Eksamensafvikling i januar og februar 

Eksamensafvikling med stedprøver er forløbet uden problemer i januar.  

 

Ændringer i studienævnets sammensætning 

Annette Engsig har meddelt, at hun stopper som observatør i studienævnet og overleverer almen 

medicin til JKK. 

AK er tilbage fra barsel og indtræder som fast medlem efter CB som har været suppleant. 

SB bød velkommen tilbage til AK og sagde tak for samarbejdet til Anette Engsig og Carsten Bjarkam.  

 

Studienævnsseminar i Odense for de medicinske uddannelser i Danmark 

Efter en pause sidste år pga. Covid 19 afholdes der igen i år Studienævnsseminar i Odense tirsdag 

den 22. og onsdag den 23. februar. Deltagere til seminaret er: TBB, SRP, MST, SA, LBT, SB, AW, 

JKK, Jesper Bjørn Gorm Poulsen, Louise Juvoll Madsen, Pia Sindbæk og HN 

 

b) Næstformand 

Årets underviser i studienævn for medicin blev i år Jakob Dal, endokrinolog. TBB spurgte om lister 

over studerendes indstillinger bliver frigivet. Jfr. proceduren skal de studerende i studienævnet af de 

indsendte indstillinger (forslag til årets underviser) udvælge 3-5 kandidater - bedste kandidater ud fra 

universitetets kriterier for god undervisning. Blandt disse 3-5 kandidater udvælger de studerende i 

studienævnet én underviser, som de udpeger til studienævnets årets underviser. Næstformændene i 

studienævnene giver besked til de 3-5 indstillede kandidater og til den underviser, som bliver udpeget 

til årets underviser.  

 

c) Studievejledningen 

Ændring af organisering i SUND studievejledning 

Der laves ny procedure i vejledningen pr. 1. februar. Det vil fremadrettet udelukkende være MedIS og 

Medicin vejledere som vejleder på uddannelser under SN medicin. 

De studerende kan fremover kontakte studievejlederne via funktionspostkasser opdelt pr. 

studienævn. Vejlederne vil alle fremover tilbyde online vejledning, fysisk vejledning og telefonisk 

vejledning, men det vil kun være ”åben vejledning” på medicin, og her vil der være en ugentlig 

åbningsdag med fysisk vejledning og en ugentlig åbningsdag med telefonisk vejledning. Derudover vil 

man kunne kontakte alle vejledningerne pr. mail og aftale online, fysisk eller telefonisk vejledning ad 

hoc. Der er blevet mere efterspørgsel efter online samtaler end tidligere. Astrid Springborg har sagt 

sit job op og er med på sidste studienævnsmøde. Der er ved at blive lavet jobopslag til en MedIS og 

en Medicin vejleder pr. 1. april 2022. AS opfordrede til at kontakte pege på relevante kandidater og 

gøre opmærksom på muligheden for at søge stillingerne.  
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d) AAUH 

SA: Der har været udfordringer til akutmedicin med studerende i corona isolation. Det er ”hands on” 

eksamen i genoplivning som kræver fysisk tilstedeværelse. Studerende som har været corona 

isoleret er ikke blevet indstillet til eksamen pga. manglende obligatoriske elementer. De studerende 

har fået bedømmelsen ”ej bedømt” og har fået adgang til reeksamen i 2. prøveforsøg. Det drejer sig 

om 12 studerende, hvor det normalt ligger på 5-6 studerende.  

 

e) RHN 

LA:  

Kurser for KO undervisere 

På bachelor har der været afholdt to kurser om oplæring af KO undervisere. Det har været stor 

succes med 25 undervisere som deltog. Der vil blive afholdt yderligere kurser fremadrettet, med intro 

til nye undervisere udefra til PBL. På kurset var der input til forbedring af KØ undervisning som vil 

blive inddraget fremadrettet ifm. tilrettelæggelse af KØ. 

Mangler på case-undervisere om eftermiddagen 

På kandidaten arbejdes der med at starte kirurgisemesteret fra september. Der er udfordringer med  

at få case-undervisere til case om eftermiddagene. Den kan blive en løsning at studerende skal tage 

bus til Aalborg for at få denne undervisning.  

Studerende vælger Hjørring fra pga. fraværsregistrering 

I år er der på familiesemesteret ikke tilslutning fra studerende til at være i Hjørring. LA har spurgt de 

studerende og er blevet opmærksom på, at de ikke ønsker Hjørring, da der bliver registreret 

fravær/fremmøde. LA sagde, at det er meget uheldigt, at de studerende prioriterer Hjørring fra med 

dette argument. Håber på større tilslutning til Hjørring næste semester. 

SA: Til andre specialer når studerende fravælger klinik klarer de sig markant dårligere til eksamen. 

Vigtigt at de møder patienter. 

Stor dumpeprocent ved seneste afholdte eksaminer 

Til de eksaminer i E21 som nu er afsluttet har det vist, at de studerende ikke er dygtige nok og de 

mangler klinik.Dumpeprocent på 15% 

 

f) MedIS-rådet 

Ingen meddelelser 

  

g) Medicinerrådet 

Ingen meddelelser 

 

h) Andre/eventuelt 

Studerendes forventninger til og opfattelse af universitetet og universitets undervisere – oplæg v/ PT 

 

PT informerede om at han sidder i et udvalg, der planlægger årets Læringens dag. Læringens dag er 

et seminar / konference for alle på AAU, med fokus på læring, pædagogik og uddannelse. Der er 

typisk en til to inviterede keynotes (internationale, anerkendte forskere) og en række forelæsninger, 

workshop, prisuddelinger etc. Det er ok velbesøgt, og kan være en god kilde til ny eller genbesøgt 

viden ved kollegial erfaringsudveksling, samt inspirerende oplæg og diskussioner. 

Læringens dag 2022 er planlagt til fredagen den 6. maj, og vil foregå her i Aalborg – med mulighed 

for digital deltagelse og oplæg fra København og Esbjerg. 
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I år vil temaet være ”Det missions orienterede universitet – konsekvenser for læring og uddannelse”.  

PT vil gerne holde en session (helst 60 minutter), sammen med nogle studerende. Sessionen vil 

være en samtale mellem PT og de studerende, samt plads til spørgsmål fra salen. Samtalen vil dreje 

sig om to emner: 

- Hvordan karakteriserer I en god universitetslærer? 

- Hvordan karakteriserer I en god universitetsuddannelse? 

 

PT vil gerne have fat i en gruppe studerende (min. 3 max. 8) til denne samtale. Der vil være grundig 

forberedelse og gennemgang af spørgsmål og koordinering til dels instruere vores 

diskussion/samtale, så de budskaber og tanker, vi har kommer rent og tydeligt frem. 

PT opfordrede studerende til at overveje at deltage, og/eller henvende sig til studiekammerater og 

bede dem overveje sagen. PT opfordrede desuden undervisere om at prikke til eventuelle studerende 

som kunne være relevante. Studerende kan kontakte PT på pkt@hst.aau.dk 

 

4. Godkendelse af uddannelsesevalueringsrapporter  

Studienævnet gennemgik og godkendte med rettelser uddannelsesevalueringsrapporter for MedIS bachelor 

og kandidat, Medicin bachelor og kandidat og sexologi. 

 

Der var stor ros til de gennemarbejdede, nuancerede og fyldestgørende rapporter fra SA.  

 

Til medicin var der særligt fokus på og diskussion omkring case formen. Uddannelsesrapporten blev godkendt 

med ændringerne:  

Side 6: 

På medicinstudiet er der kombination af systematisk teoretisk undervisning via forelæsninger, hvorefter der i 

casearbejdet skal ske en tværgående forståelse af den opnåede viden gennem anvendelse. Det er væsentligt 

i casen, at de studerende opnår forståelse af den dybde og detaljegrad, som er nødvendig for at kunne løse 

casen. I dette arbejde er casevejlederne centrale for processen, og udfordringer kan derfor opstå, hvis ikke 

casevejlederne er enige om niveauet og detaljegraden, de studerende skal opnå i casen. De største 

udfordringer er at få de studerende til at forstå den dybde, de skal have i den molekylære viden for at kunne 

have en god sygdomsforståelse. 

Side 9: 

Basal teoretisk viden, der skal ligge til grund for det kliniske arbejde forventes lært på bacheloruddannelsen. 

Her oplever klinikerne, at de studerende er udfordrede i at udnytte deres farmakologiske og genetiske viden i 

forhold til klinisk praksis. 

Side 15: 

Opmærksomhedspunktet i forhold til bacheloruddannelsen skyldes, som tidligere skrevet, at de studerende er 

udfordrede i transitionen fra bachelor- til kandidatuddannelsen, hvor de nu tværgående skal kunne bruge 

deres teoretiske viden fra bacheloruddannelsen, når de har en patient, de skal udrede. 
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Eksterne deltagere ved kommende uddannelsesevalueringsmøder i februar er for:  

 

Medicin 

- Gunver Lillevang ,Postgraduat klinisk lektor, Københavns Universitet. Bestyrelsesmedlem i 
Praktiserende Lægers Organisation. Medlem af det nationale videreuddannelsesråd 

- Claus Brøckner Nielsen Lægefaglig Direktør, Hospitalsenhed Midt 
- Bjarne Møller-Madsen, Klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Medlem af 

formandsskabet for censorkorpset 
 
MedIS 

- Malene Hvid, Associate professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet 
- Camilla Sand Nielsen, Senior Trial Manager, Novo Nordisk 

                            
Sexologi 

- Annamaria Giraldi, Professor, Sexologisk Klinik, København 
- Lene Stavngaard, National Chef, Sex & Samfund 

 

5. Godkendelse af revideret skabelon til semesterbeskrivelser E22   

TBB fremlagde forslag til revideret semesterbeskrivelse for Medis/Medicin bachelor samt Master i sexologi. 

Skabelonen er blevet simplificeret og tydeligere krav til eksamensform indsat. Desuden er der indsat link til 

studieordninger mm. Den lever op til de tidligere krav fra Strategi og kvalitet. 

Strategi og kvalitet har samtidigt udsendt reviderede retningslinjer og skabelon på et mere generelt plan. 

Det blev besluttet, at inden SN medicins skabelon implementeres til semesterstart E22 sikrer vi os, at denne 

opfylder retningslinjerne fra Strategi og kvalitet. 

Arbejdsgruppen implementerer eventuelle ændringer og sender den retur til SN inden næste møde. 

Punktet behandles på SN mødet den 2. marts.  

 

6. Undervisningskvaliteten på bachelor og kandidat  

Er studerende rustet til at arbejde som læger efter endt uddannelse? 

 

LA holdt oplæg med udgangspunkt i interview fra Politikken med Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren 

Brostrøm. Han fremhæver i artiklen flg. problemer i de sundhedsfaglige uddannelser:  

- Corona har været en trykprøve, der fremhæver noget af det, der ikke fungerer optimal på hospitalerne, og 

som også har ligget der længe før Corona. 

 

- Men grunduddannelserne er ikke gode nok til at ruste de unge til virkeligheden på hospitalsgangen og det 

skal justeres” 

- Der skal være bedre overgang mellem uddannelse og arbejdsliv” 

Studienævnet havde en længere diskussion om emnerne og udfordringerne bliver inddraget i forbindelse med 

studieordningsrevision. 

 

Oplæg fra LA er vedhæftet referatet.  
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7. Opfølgning på ikke godkendte semesterbeskrivelser F22  

2. semester MedIS og Medicin 

Semesterbeskrivelsen blev godkendt. Alle semesterbeskriveler for F22 er godkendt og lagt på hjemmesiden.  

8. Behandling af censorformandsskabets årsberetning  

Punktet behandles på mødet den 2. marts  

 

9. Udkast til forbedring af Survey-Xact – KI og HST 

Arbejdsgrupper på KI og HST har set på forbedring af spørgsmål i Survey-Xact. Inden implementering vil 

Louise Juvoll gå spørgsmålene igennem for at se om de opfylder krav til uddannelsesevalueringen. Herefter 

vil spørgsmålene i første omgang blive implementeret på 2. semester.  

Punkter blev udsat til mødet den 2. marts.  

 

10. Evaluering af studienævnets arbejde i 2021 

Punktet blev udsat til mødet den 2. marts.  

 

11. Eventuelt  

Udmelding til studerende vedr. betydning af 10% reduktion af uddannelser i Universitetsbyerne – 

(Hvad betyder det for MedIS og Medicin studerende) 

Punktet blev udsat til mødet den 2. marts.  

 


