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Referat fra studienævnsmøde nr. 10 – 2022  
Tirsdag d. 24. januar 12.30-15.30 Selma Lagerløfs Vej 249, 11.01.035 
 

 
Studienævn for Medicin 
Selma Lagerløfs Vej 249 
Lokale 12.03.048 
9260 Gistrup 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
3. februar 2023 

 

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 
MedIS 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ)  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS 
Medicin 
Johanne Havskov Thygesen (JT), Andreas Hesthaven (AH), Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
 
Observatører    
MMA – Anita Egholm Jensen (AEJ) 
TM – Tue Bjerg Bennike (TB) 
BM – Maj Schneider Thomsen (MST) 
Karriere VIP - Simone Riis Porsborg (SRP) 
RHN – Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
AAUH – Stig Andersen (SA) 
Almen Praksis – Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Pædagogisk repræsentation – Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PKT) 
Folkesundhedsvidenskab – Henrik Bøggild (HB) 
Prodekan for uddannelse – Jeppe Emmersen (JE) 
Viceinstitutleder HST - Louise Pape Haugaard (LPH)  
Viceinstitutleder KI - Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Studievejledningen 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA) 
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup (SN) 
 
Afbud: An-Mei Lindgren Svendsen, Louiza Bohn Thomsen, Louise Thomsen Schmidt Arenholt, Iben Bang Andersen, Johanne 
Havskov Thygesen, Jessica Jamal El-Hage-Ali; Jeppe Emmersen, Louise Pape-Haugaard, Patrik KjærsdamTelléus, Sofie 
Emilie Rudgaard Nyrup 
 
Referent: Helene Nørgaard 
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Action points fra mødet 

Punkt  Actionpoint Ansvar 

3a Fejl i eksamenssæt på MMA 7. semester JKK har udarbejdet et forslag til procedure for 
udarbejdelse af eksamenssæt som diskuteres 
på et møde med LPH, SB, JKK og Prodekan for 
uddannelse 

JKK 

3a Nye tilmeldingsregler 1.9.22 Der udarbejdes et dokument som kortfattet 
beskriver de ændrede tilmeldingsregler. HN 
sender beskrivelsen til studiesekretariatet, HST 
og KI samt Studievejledningen 

HN/LKK 

3a Erasmus/Nordplus procedure Proceduren lægges på studienævnets 
hjemmeside og udmeldes til studerende på 
kandidat, MedIS og Medicin inden semesterstart 
1. februar 

SB/JKK 

3a Tak for samarbejdet til afgående studerende i 
studienævnet 

Diplomer er sendt til studerende HN 

3a Studienævnsseminar den 28. februar til 1. marts Deltagerliste er sendt til Odense HN 

5 Henvendelse fra kandidatstuderende på medicin 
vedr. ugunstige elementer på kandidatstudiet 

Der er udarbejdet og sendt et svar til de 
studerende.  

SA/JKK 

6 Behandling af censorformandsskabets årsberetning Der sendes en skrivelse til formand i 
censorformandsskabet Bjarne Møller Madsen 
vedr. størrelser for bachelorgrupper på max 5 
studerende  

SB/HN 

8 Opfølgning på studiemiljø Det skal undersøges hvilke læsesale der er på 
NAU til medicinstuderende på BA og KA 

SB/HN 

9 Gennemgang af information vedr. medicin på 
hjemmesiderne 

Studienævnet opdaterer og redigerer 
hjemmesiderne 

JKK/SB 

 
  
Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde  
4. Forventninger og krav til hovedvejleder  
5. Henvendelse fra kandidatstuderende på medicin vedr. ugunstige elementer på kandidatstudiet  
6. Behandling af censorformandskabets årsberetning  
7. Genudbudsskema for sexologi til godkendelse  
8. Opfølgning på studiemiljø  
9. Gennemgang af information vedr. medicin på hjemmesiderne  
10. Information om fremtidigt fælles SUND valgmodul om innovation og entreprenørskab  
11. Status på studieordningsrevision for medicin 
12. Status på studieordningsrevision for MedIS  
13. Evaluering af studienævnets arbejde i 2022  
14. Eventuelt  
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1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Dansk som 2. sprog 
Studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab har spurgt jura, hvordan vi kan afgøre sager vedr. ansøgninger fra studerende med 
dansk som 2. sprog. Uddannelsesjura har foreslået, at vi kan begrunde et afslag på dispensation til særlige prøvevilkår for 
studerende, der har andet modersmål end dansk, med, at henvisning til, at de studerende skal have dansk på A-niveau for at blive 
optaget på dansksprogede uddannelser. De studerende har således kunnet dokumentere dansk på A-niveau fra gymnasiet, hvilket er 
samme krav som til de dansksprogede studerende. Det vil derfor efter Studienævnets vurdering være en sænkning af prøvens 
niveau, hvis de studerende f.eks. bevilges længere tid til eksamen, eller at man dispensere fra krav til stave- og formuleringsevne, da 
de studerende har danskkompetencer svarende til A-niveau i gymnasiet. 
 
Studienævnet diskuterede forslaget men var enige om, at sagsbehandling af denne karakter altid baseres på et individuelt skøn. Man 
kan komme ind på medicinstudiet med alle skandinaviske studentereksaminer, og derfor vil alle ikke have et niveau svarende til en 
dansk studentereksamen. Derfor kan disse ansøgere i studienævn for medicin søge om dispensation til eksempelvis forlænget tid.   
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Referat fra sidste møde samt dagsorden til mødet blev godkendt. 
 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde  

a) Studienævnsformand 
 

• Godkendelse af ny studieordning 2023 sexologi 
Studienævnet godkendte på sit møde den 26. oktober 2022 studieordningen for sexologi 2023. Studieordningen er nu 
endeligt godkendt af Uddannelsesjura og Prodekan for uddannelse. Studieordningen vil træde i kraft fra 1. september 2023. 
 

• Fejl i eksamensopgaver på MMA 7. semester 
I eksamensopgaven til eksamen i ”Marketing and Market Access for Health Care" var spørgsmål identiske med tidligere års 
opgaver. Derfor har Uddannelsesjura afgjort at eksamen er blevet annulleret og de studerende har deltaget i en ny ordinær 
eksamen enten til ordinær eksamen eller til reeksamen i februar 2023. Dette er i henhold til Universitets regler.  
JKK informerede om at der på baggrund af denne sag er igangsat arbejde med at lave en procedure vedr. udarbejdelse af 
eksamenssæt. Vejledningen er klar til studiestart. 
 

• Casegruppedannelse fra 4. semester 
De studerende har fra semesterstart selv mulighed for at danne case grupper på 4. semester. MST sagde at det er 
problematisk, at man ikke kender antal studerende, når grupperne dannes.  
Når studienævnet laver administrative ændringer, skal der være opmærksomhed på, at alle involverede bliver informeret.  
 

• Nye tilmeldingsregler 
SB informerede om tilmeldingsregler 1. september 2022 https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346201 
HN og LKK er i gang med at udarbejde en kort vejledning som beskriver ændringerne. Disse sendes til Studievejledningen 
og studiesekretariat på HST og KI.  
 
Studerende på 1. studieår (tvangstilmeldt) af en bacheloruddannelse kan ikke afmelde sig undervisning og 1. prøveforsøg.  
For at få mulighed for at afmelde/udsætte 1. prøveforsøg i samme termin til reeksamen, skal der søges dispensation i 
studienævnet. 
Studerende fra 3. semester og opefter foretager selv tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg i STADS.  
Tilmeldingen til undervisning og 1. prøveforsøg er bindende efter af/eftertilmeldingsperiodens udløb (hhv. 1.10 og 1.3). 
Studerende, der har afmeldt sig undervisningen og 1. prøveforsøg indenfor afmeldingsfristerne (1.10 og 1.3) har ikke lov til 
at deltage i eksamen eller reeksamen i samme termin.  
Reeksamen 
Alle studerende uanset semester kan altid vælge at udeblive til 1. prøveforsøg og har alligevel ret til at deltage i reeksamen 
i samme termin.  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346201
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Hvis man gerne vil udsætte sin eksamen uden at det skal koste et forsøg (udeblive), skal man altid søge dispensation 
gennem studienævnet.  
Den studerende foretager selv tilmelding til reeksamen, 2. og 3. prøveforsøg samt yderligere prøveforsøg senest kl. 12 fem 
hverdage før prøven påbegyndes. Tilmeldingen foretages til studiesekretæren eller efter studienævnets anvisninger. 
Den studerende har mulighed for at tilmelde sig reeksamen, 2. og 3. prøveforsøg samt yderligere prøveforsøg næste gang 
prøven udbydes på uddannelsen. 
 
Da alle studerende på AAU har ret til at deltage i en reeksamen, er det på SUND besluttet at alle reeksaminer udbydes 
uanset de studerendes antal brugte prøveforsøg. 
  

• Erasmus/Nordplus procedure 
SB orienterede om status på proces for udarbejdelse af procedure og information til hjemmesider.  
Proceduren er klar til semesterstart. 
Information om stipendiemuligheder og regler for forskningsorlov 
Der er aftalt møde med studieservice/jurist for at se på mulighed for at ændre på reglerne for ubegrundet orlov. JKK, SB og 
HN deltager i mødet den 17. februar. 
 

• Deltagere til studienævnsseminar 
SB orienterede om at de som kan deltage til studienævnsseminaret er faste medlemmer af studienævnet, Prodekan for 
uddannelse, JKK, teamleder for studieadministrationen Dennis Zacho Overgaard og HN.  
 

• Tak for samarbejdet til afgående medlemmer 
SB sagde tak for samarbejde til AS, IA, JT, AH og JA som udtræder af studienævnet pr. 1. februar 2023.  
HN sender diplomer til afgående studerende.  
Der er budt velkommen til de nye studerende i studienævnet på konstituerende møde afholdt torsdag den 26. januar.  
De nyvalgte studerende er for medicin: Bertil Weis Jørgensen, Sille Sophie Christiansen, Gustav Holck Normann og for 
MedIS: Taylor Samuel Sweka, Anne Sofie Weltz Jørgensen der mangler fortsat at blive fundet den 3. studerende for MedIS. 

b) Næstformand 
Afbud fra næstformanden 

c) Studieleder 
1. semester medicin kandidat har været sendt til Thisted 
JKK fortalte at hun har modtaget mail fra studerende som roste læringsmiljøet i Thisted. Lægerne evner at lade de 
studerende få ansvar men der er altid backup fra læger. JKK har spurgt om lov til at bruge denne anbefaling til kommende 
semester til de studerende som skal til Thisted. 
Studienævnet bemærkede at det sociale miljø også fungerer godt i Thisted.  

d) Andre 
Ingen meddelelser.  
 

4. Forventninger og krav til hovedvejleder – MedIS kandidat 
SRP holdt oplæg om forventninger og krav til hovedvejleder. Der er udarbejdet en procedure til kommende eksterne 
specialevejledere. 
 
Proceduren beskriver flg.: 
 

• Hvilke krav der er vejlederne 

• Skal være en relevant forskningsbaggrund, adjunkt, lektor, professor for at kunnen være hovedvejleder på afgangsprojekt 

• Projektet skal være inden for hovedvejleders forskningsområde 

• Kendskab AAU projektmodellen 

• Evt. erfaring som bi-vejleder 

• Kende til læringsmål i studieordningen 

• Hovedvejleder skal integrere studerende til forskningsmiljøet, så de bliver en del af hverdagen samt fremme de studerendes 
refleksion ift. employability 

• De studerende og en ansat tilknyttet projektet skal deltage i MedIS opportunities og status seminar 
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• Vejleder skal være indforstået med at være kontaktperson, når studerende søger stillinger.  
 
5. Henvendelse fra kandidatstuderende på medicin vedr. ugunstige elementer på kandidatstudiet  
SA informerede om at han har fået en henvendelse fra studerende på medicin kandidat som har ønsket at der ses på  
- krav om minimum 90% af tiden og udsendelse af skemaer udsendes i bedre tid.  
Studerende har udfordringer med at planlægge deres hverdag, når de ikke kender skemaet. 
  
Skemaer i bedre tid 
SA orienterede om at opsamlende bakkes der op om skemaer i bedre tid. Tidsrammen for studerendes ophold sættes før  
sommerferien, og detaljeret skema sendes straks, vi har oplysninger om, hvem der har bestået reeksamen og  
er optaget på næstfølgende semester. Dertil opfordres afdelingerne til, at studerende selv får indflydelse på fordeling  
i skemaer, hvor det er muligt, herunder ret til at bytte internt, så længe funktioner er dækket. 
 
Tilstedeværelse minimum 90% af tiden 
Kravet om tilstedeværelse minimum 90% af tiden er helt fundamentalt for pointen om klinisk baseret læring,  
og dette grundlæggende princip imødekommer den tilsigtede læring. Dertil er det en forudsætning for at  
sikre kvaliteten i ud prøvning af studieordningens klinisk baserede læringsmål.  
Da evalueringen af den nuværende uddannelse er klart positiv, fastholdes princippet for klinisk læring,  
herunder at fravær ikke må overstige 10% af de forventede klinikdage, eksklusive læsedage. Ledelsen imødeser dog 
gerne forslag til en fleksibel håndtering af fravær fra klinisk læring. 
 
6. Behandling af censorformandskabets årsberetning  
Censorformandsskabet har i sin årsberetning noteret at Medicin og MedIS i sine bachelorgrupper har 7 studerende. Dette er en fejl, 
da der aldrig har været mere end 5 studerende i bachelorgrupper. Det er på 4. semester at gruppestørrelserne har været på 7.  
De gældende regler for bachelorgrupper er 4 studerende og 6 studerende til grupper på 4. semester.  
SB skriver til Bjarne Møller Madsen i censorformandsskabet. 
 
7. Genudbudsskema for sexologi til godkendelse 
Studienævnet godkendte genudbudsskemaet med rettelse af link som er fra tidligere studieordning. 
 
8. Opfølgning på studiemiljø  
SB orienterede om status på studiemiljø/kommende studiemiljø i AAU SUND bygning og Fredrik Bajers Vej 3B, hvor 
laboratoriearbejdet foregår. 
Studienævnet ser frem til, at AAU SUND bygningen er fuldt ud benyttet af vores studerende. Det er positivt, at kantinen FRB7A er 
færdig, så studerende har et sted at opholde sig, når de laver projektarbejde på Fredrik Bajers Vej 3B. 
Sdr. Skovvej 11 er fortsat tilgængelig med faciliteter, indtil hospitalet flytter.  
Der er yderligere nye læsesale på AAU SUND, disse lokaler meldes ud til studiestart. 
 
9. Gennemgang af information vedr. medicin på hjemmesiderne  
SB orienterede om at der kun er to informationssider vedr. medicin på bachelor og kandidat. Disse sider ligger ikke på institutternes 
hjemmesider. Det blev besluttet at SB, JKK og studienævnet opdaterer og redigerer disse sider.  
 
10. Information om fremtidigt fælles SUND valgmodul om innovation og entreprenørskab  
Jesper Franch, studienævnsformand for idræt og folkesundhedsvidenskab holdt oplæg vedr. fremtidigt fælles SUND valgmodul om 
innovation og entreprenørskab - Entreprenørskab og innovation i forebyggelse og sundhed  
 
Formålet med projektet er at udvikle et tværfagligt valgfag i ’Innovation og Entreprenørskab’ på de sundhedsvidenskabelige 
uddannelser på AAU. Samtidig skal projektet være med til at udvikle undervisningskompetencer i innovation og entreprenørskab for 
centrale undervisere på tværs af uddannelsesretninger, således at disse kompetencer også kan komme i spil i andre 
undervisningsopgaver som f.eks. projekt- og case arbejde. 
 
Ambitionen med projektet er at studerende som dimitterer fra en uddannelse på det sundhedsvidenskabelige fakultet, har en stærk 
forståelse for og er bevidst om egne innovative og entreprenante kompetencer. Det er netop disse kompetencer i samspil med PBL 
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og fagfagligheden, der kan give dimittender bedre muligheder for at handle og skabe værdi sammen med virksomheder, 
organisationer og andre relevante aktører på sundhedsområdet. På den baggrund, at kunne bidrage til at samskabe værdifulde 
løsninger til eksisterende og fremtidige samfundsmæssige udfordringer på regionalt, nationalt og internationalt niveau. 
 
Kurset afholdes i foråret 2023 med samme undervisere og samme form som tidligere. Der er nedsat en projektgruppe som følger 
kurset og ser på andre fagligheder udover idræt. SRP deltager som repræsentant for MedIS uddannelsen. 
Jesper anbefalede, at studerende følger kurset i foråret selvom det ikke indgår i studieordningen.  
Der er tænkt på en studieordningsændring, hvor kurset kan flyttes til et andet semester og dermed være mere interessant for andre 
uddannelsesretninger. Jesper orienterede, om at Dekan og prodekan bakker op om forslaget.  
 
11. Status på studieordningsrevision for medicin  
Arbejdsgrupperne har deadline for at indsende deres input til HN den 28. februar. Der afholdes opfølgende heldagsmøde den 16. 
marts.  
 
12. Status på studieordningsrevision for MedIS  
Der bliver snarest afholdt det første arbejdsmøde vedr. revision af MedIS. Mere detaljeret planlægning vil først blive lavet, når skitsen 
for medicin studieordningen er på plads.  
 
13. Evaluering af studienævnets arbejde i 2022  
Studienævnet var enige om at der skal informeres tydeligere, om de beslutninger som træffes.  
Der vil fremadrettet blive inviteret til et halvdagsmøde, hvor nyvalgte studerende får information om deres rolle, organisationen og 
rammer for studienævnets arbejde. 
 
14. Eventuelt 
CRB informerede om at der bevilges økonomisk støtte til kandidatspecialer, men de bevilgede midler kan kun bruges til materialer og 
ikke til rejser til konferencer. Kandidatspecialer ønskes præsenteret på videnskabelige møder, så CRB foreslog at der er større 
fleksibilitet ift., hvad midlerne kan bruges til.  
 


