
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referat fra studienævnsmøde nr. 9 – 2020  
Onsdag d. 16. december 2020, 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 
22. december 2020/HN 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Emil Kofoed-Olsen, (EO), Stig Andersen (SA),  Louise Thomsen Schmidt Arenholt 
(LA), Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH), Margrethe Groth (MG), Anne Sofie Weltz 
Jørgensen (AJ),  Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
 
Suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen (suppleant for Tue Bjerg Bennike)  
 
Suppleanter –Studerende 
Robert Mariusz Modlinski (RM), Freja Tang Severinsen (FS), Janne Eriksen (JE) 
 
Observatører    
Anette Engsig (AE), Anne Sig Sørensen (AS) MMA, Jette Kolding Kristensen (JKK), Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus 
(PT), Henrik Bøggild (HB), Sten Rasmussen (SR), Lasse Riis Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE), 
Studievejledningen, Cecilia El-Sayed Petersen (medicinerrådet), Kristoffer Bornæs Fisker (MedIS-rådet) 
 
Andre deltagere til punkt 9 – Oplæg om digitalisering af undervisning 
Trine Fink 
Johanne Bräuner Nygaard Hansen  
 
Andre deltagere til punkt 10 – Afvikling af eksaminer januar 2021 
Marie Elisabet Strøyberg  
Gustav Holck Normann  
Søren Nordahl Bregnhøj  
 
Afbud  
Studievejledningen, Lasse Riis Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE), Henrik Bøggild (HB),  Jette Kolding Kristensen 
(JKK) 
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Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Godkendelse af mødeplan for E21 

5. Behandling af semesterbeskrivelser F21 

6. Behandling af ledighedstal 

7. Indkomne forslag til ændringer til eksamensformer medicin kandidat 

- Patologi, intern medicin, kirurgi og klinisk farmakologi, psykiatri 

8. Forslag til ny procedure for afholdelse af semestergruppemøder 

9. Oplæg om digitalisering af undervisning 

10. Afvikling af eksaminer januar 2020 

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 

HN gennemgik indkomne og behandlede dispensationsansøgninger siden sidste møde.  

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

SB informerede om at der fremadrettet skal indgives punkter til eventuelt inden mødet til HN eller senest ved pkt. 

2. 

Ændring til dagsorden 

Pkt. 10. blev udsat til næste møde i januar: Ny procedure til behandling af semesterevalueringer og 

semesterbeskrivelser og erstattet af: Afvikling af januar eksaminer.  

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

 

3. Meddelelser og siden sidst fra  

 

Studienævnsformand/studieleder  

- Forskelsbehandling på Medicin og MedIS studerende i testcentrene 

SA har fulgt op på arbejdsmiljøet i testcentrene og der er handlet på problematikken.  

- Sikkerhed vedr. IT  

Der har været nedsat et udvalg til at se på ophavsret til undervisningsmateriale på Universiteterne i Danmark. Dette 

udvalg er ikke kommet med nogen konklusion endnu, derfor har AAU sammen med Coda og Universitetsbiblioteket 

nedsat et ad hoc udvalg til at se på ophavsretten.  

 

- Adgangsbegrænsning på MMA  

Vi har undersøgt at det kun er muligt at indføre adgangsbegrænsning til en uddannelse og ikke kun til en 

specialisering/profil. Hvis der skal indføres adgangsbegrænsning, er det derfor til hele kandidatuddannelsen i 

medicin med industriel specialisering og ikke kun til MMA-profilen.   

Ift. retskrav har bachelordimittender i medicin med industriel specialisering i henhold til studieordningen retskrav 

på optag på kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering uanset valg af profil, så det er derfor heller 

ikke muligt at afvise evt. retskravsansøgere til de enkelte profiler på kandidatuddannelsen.  
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I henhold til adgangsbekendtgørelsen skal indførsel af adgangsbegrænsning på en kandidatuddannelse altid ske 

med mindst et års varsling, så en evt. adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen vil først kunne ske med 

virkning fra september-optaget i 2022. Hvis der bliver indført adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i 

medicin med industriel specialisering fra september-optaget i 2022, vil alle ansøgere med retskrav altid skulle 

optages uanset udmeldt loft for adgangsbegrænsning. En evt. adgangsbegrænsning vil derfor ikke have betydning 

for nuværende bachelorstuderende.  

Den årlige proces igangsættes snarest med mulighed for ansøgning om ny adgangsbegrænsning. Hvis studienævnet 

ønsker at søge om adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering, skal det gå 

via SUND dekansekretariatet. Studieservice udsender snarest en mail og ansøgningsskema mv. til 

dekansekretariaterne om processen, og ansøgningsfristen forventes at blive ultimo februar 2021.  

- Høring over udvælgelseskriterier – erhvervserfaring kvote II  

Det er afklaret med studieservice at erhvervserfaring tæller med fra 3-4 mdr. og ikke 6 mdr. som anført i 

udvælgelseskriterierne.   

- Arbejdsgruppe til at se på case-opbygningen på bachelor  

Der er indkaldt til 1. møde i arbejdsgruppen vedr. case-opbygning på bachelor den 26. januar.   

Deltagere er LA, JT, AJ, PS, PT, JKK, TBB og SB.  

- Administrative case-grupper på 6. semester  

SB afklarer med Simone Riis Porsborg og Michael Christmas om det er muligt.   

 

- Godkendelse af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse 

Der er indkaldt til møde den 20. januar for at se på om der er mulighed for at MedIS kan godkendes som 

sundhedsfaglig uddannelse. 

 

- Orientering fra aftagerpanelmødet den 5. november 

Referat og bilag fra mødet er lagt på fællesdrevet under dagens møde.  

 

- Valgresultater for studerende 

Der er kommet valgresultater for nye studerende i studienævnet pr. 1. februar. De studerende vil blive indkaldt til 

stiftende møde i januar. På mødet vælges der også formand og næstformand.  

 

Studerende i studienævnet 1. februar 2021 

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 
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Næstformand 

Orientering vedr. årets underviser 

AH informerede om at Christopher Aboo er valg til årets underviser i studienævnet for medicin. 

Christopher Aboo får tilsendte de studerendes indstilling.  

Lugano Universitetet 

Nystartet medicinuddannelse i Lugano vil gerne have samarbejde med medicinstuderende indenfor studenteraktivt 

arbejde. AH fortalte, at de er nogle studerende som har kontaktet Universitetet i Lugano for at starte et samarbejde 

op. 

Møde vedr. kliniske ophold i Hjørring 

Forslag om at en studerende kan deltage i planlægsningsmøde vedr. kliniske ophold i Hjørring. LA var meget positiv 

for forslaget. Der afholdes møde i januar. LA vil kontakte den studerende inden mødet for input. 

 

Studievejledningen 

Afbud fra studievejledningen. 

 

AAUH 

SA sagde at der ikke er stor bekymring ift. klinikken vedr. Covid 19, da kurven går ned ad i Nordjylland. 

Eksamensafvikling fylder meget. 

De studerende har podet 280.000 for coronavirus. SA roste de studerende på både MedIS og Medicin 

for det store arbejde. Yderligere er der givet et tillæg til MedIS-studerende, så de kommer på samme lønniveau som 

medicinstuderende med tilbagevirkende kraft.  

 

RHN 

Opfølgning fra sidste møde: Udfordringer med studerendes tilstedeværelse på kandidaten i Hjørring pga. arbejde i 

beredskab 

LA har afklaret med de studerende i Hjørring, at de ønsker at fortsætte med max 10% fravær. 

LA sagde at ved hjemsendelse må de studerende komme op på 20%. 

Yderligere nævnte PS at der er en udfordring med klinikophold, når de studerende ikke må komme til 

morgenkonferencerne grundet covid 19 situationen.  

AE nævnte at hvis man har været i nærkontakt skal der være mulighed for afløsningsopgaver o.a. 

Det blev besluttet at fastholde 10% fravær dog under hensyntagen til sygdom og karantæne i forbindelse med covid 

19. 

 

Opdatering omkring aflysninger af undervisning ifm. covid 19 

Der blev lukket ned for bachelor i uge 50 pga. frygt for at mange var smittede. Der mangler 5 klinikophold som er 

blevet aflyst. Gode planer for at få disse genetableret til næste semester.  

Der er fundet plads til alle klinikafhold som har været aflyst. Det er kun et klinikophold som der ikke kan findes plads 

til og som ønskes i uge 4. (Den ældre patient). SB søger dispensation til afholdelse af KO i uge 4 hos prodekanen og 

vender tilbage med svar til LA.  
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MedIS-rådet 

Der har været afholdt møde hvor fokus var på afholdelse af eksaminerne i januar. 

Medicinerrådet 

Der har været afholdt møde hvor fokus var på afholdelse af eksaminerne i januar.  

De studerende har ikke følt sig hørt i processen omkring ændring af eksamensform pga. Covid-19. 

 

Der har været stor ros til afvikling af nervesystemet og bevægeapparatet I. 

Til nervesystemet og bevægeapparatet II er forelæsninger bagud ift. case-emnerne.  

 

Andre 

PT: Til den nye uddannelse på tværs af Universiteterne i personlig medicin er PT inviteret til at holde et oplæg den 

14. januar omkring undervisningspædagogik.  

 

4. Godkendelse af mødeplan for E21  

Nedenstående møderække for studienævnets møder E21 blev godkendt. Møderne afholdes som udgangspunkt  kl. 

12.30 til 15.00  

 

- 25. august 2021 

- 29. september 2021 

- 27. oktober 2021 

- 24. november 2021 

- 15. december 2021 

- 26. januar 2022 

 

5. Behandling af resterende semesterbeskrivelser F21  

4. semester MedIS og Medicin BA  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt og lægge på hjemmesiden.  

Det er dog ikke helt klart til hvilke moduler enkelte klinikophold hører til på 4. semester, hvilket giver udfordringer 

ift. blandt andet merit.  

 

2. semester MedIS KA  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt. Der mangler fortsat et modul og når dette er klar lægges 

semesterbeskrivelsen på hjemmesiden.  

 

6. Behandling af ledighedstal - studienævnsrapport 2020  

SB gennemgik ledighedstal. Medicin har ingen ledighed. Men MedIS har stor ledighed fra 4. til 7. kvartal efter de er 

dimitteret på 22%.  

KFB: Mange flere muligheder på Sjælland. Ledigheden påvirkes da en del ikke er klar til at flytte. 

Der har været ansættelsesstop i firmaer pga. Corona men dette er først sket efter statistikken er opgjort.  

PharmaDanmark vil forsøge at finde relevante studiejobs ved at kontakte industrien.  

SB sagde at det er væsentligt at vejlederen skriver en uddybende anbefaling til sine specialestuderende som er 

både personlige og udførlige. Det er vigtigt at påføre telefonnummer, således at virksomheder kan kontakte 

vejlederen. SA oplyste, at man ikke kan få ansættelse i regionerne, hvis der ikke er en referenceperson at henvise til.  
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SB nævnte at Pharmadanmark er inddraget i arbejdet med at få MedIS godkendt som sundhedsfaglig uddannelse.  

 

7. Indkomne forslag til ændringer af eksamensform - medicin kandidat  

SB gjorde opmærksom på at alle eksaminer er ændret til digitale eksaminer (E20)  

Til eksaminerne er hjælpemidler tilladte. SB kontakter censorkorpset og informerer om dette. 

Der er fra klinisk institut også ønske om at integreret intern medicin, kirurgi og klinisk farmakologi permanent skal 

være med hjælpemidler. SA og SB udformer en ansøgning til censorformandskabet snarest muligt for at få dette 

godkendt.  

SA gjorde opmærksom på at afholdelse af eksamen i medicin og kirurgi på første semestre på kandidaten i medicin 

er under afklaring. Ifølge Studieordningen er det mundtlig med patient, da det netop er 

journaloptagelseskompetencer, der udprøves. Hvis det på nogen måde er muligt, bør dette fastholdes for at 

udprøve de for lægen nødvendige kompetencer. Alternativet er eksamination i portfolio, indleveret som 

forudsætning for at gå til eksamen. Om eksamen afholdes baseret på patient eller på portfolio meldes ud til de 

studerende i januar. 

 

8. Forslag til ny procedure for afholdelse af semestergruppemøder  

Simone Riis Porsborg har indsendt forslag om ændring af form til semestergruppemøder.  

Dels for at øge fremmøde og for at forbedre udbytte og kvalitet af møderne.  

Studienævnet diskuterede forslaget. 

 

Forslag om at referatet tages af semestersekretæren og semesterkoordinator retter til. Efterfølgende godkendes 

det af en semesterrepræsentant.  

På medicin kandidat skriver de studerende referatet og sender til SA til godkendelse.  

LBT sagde, at når studerende er blevet inddraget i at udforme dagsorden kommer der ikke punkter ind.  

 

Studienævnet var enige om at modulkoordinatorer opfordres til at deltage og at online semestergruppemøder har 

fungeret godt under Covid 19, hvor der har været flere. Studienævnet opfordrede til at fortsætte med online 

semestergruppemøder.  

 

9. Oplæg om digitalisering af undervisning v/ Johanne Bräuner Nygaard Hansen og Trine Fink 

Johanne Bräuner Nygaard Hansen holdt oplæg om digitalisering af undervisning og den meget fremskyndede 

proces inden for området det seneste år. Herunder fordele og udfordringer. (Slides fra mødet er udsendt til 

studienævnets medlemmer).  

 

Trine informerede herefter om hvordan digitaliseringen i praksis er indført på 1. semester. Det har været en svær 

proces med omlægningen.  

 

Forelæsninger 

-Alle forelæsninger er lagt ud til kun at være online.  

-Undervisere har sparret med Johanne Bräuner Nygaard Hansen.  

-Forelæsninger afholdes via zoom.  

- Der er valgt i meget lav grad at optage video for at fastholde studerende.  

- Gjort meget for at gøre online forelæsninger interaktive.  

- Lagt quizzer ud undervejs i forelæsningen for at få feedback med det samme. 
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- Forelæsninger online har været stor succes.  

- Fremadrettet vil online forelæsninger være mulighed frem for at give fysiske forelæsninger på ydre tidspunkter.  

 

Case 

-De studerende som har været i karantæne har modtaget undervisning på teams og det har fungeret ok trods 

omstændighederne.  

 

Studienævnet diskuterede efterfølgende fordele og ulemper med fysisk undervisning/online undervisning. 

 

10. Afvikling af januar eksaminer 2020  

SB informerede om at det er endeligt besluttet at alle eksaminer afholdes digitalt efter udmelding fra rektor.  

Studienævnet diskuterede herefter hvordan kvalitet og opretholdelse af eksamensniveau sikres ved 

hjemmeeksaminer.  

Der var blandt andet forslag om at eksaminator og censor beder om at eksaminanden vender kameraet rundt i hele 

lokalet hvor den studerende opholder sig under hjemmeeksamen, således at der ikke er tvivl om at studerende 

sidder alene. Yderligere opfordrede studienævnet til at bruge de positive erfaringer fra sidste semester, hvor 

eksamenstiden blev nedsat og der var brug af multiple choice.  

 

Næste studienævnsmøde afholdes onsdag den 27. januar 2021 


