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Referat fra studienævnsmøde nr. 8 – 2021  
Onsdag den 24. november 2021, 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 
2. december 2021/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA) 
Carsten Reidies Bjarkam (CRB) - Afbud 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
 -                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ)  
Johanne Havskov Thygesen (JT) 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) - Afbud 
 
Observatører    
Anette Engsig, (AE) - Afbud 
Emmelie Ploug Jørgensen (EJ) - Afbud 
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) - Afbud 
Henrik Bøggild (HB) - Afbud 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Louise Pape-Haugaard (LPH) - Afbud 
Jeppe Emmersen (JE) - Afbud 
Studievejledningen 
Jessica Jamal El-Hage-Ali, Medicinerrådet (JA) 
Kristoffer Bornæs Fisker, MedIS-rådet (KF) - Afbud 
Simone Riis Porsborg (SRP) - Afbud 
Tue Bjerg Bennike, (TBB) - Afbud 
 
Inviterede til mødet 
Projektleder for nye SUND-bygninger, Bente Gaarskjær (BG)  
 
Sekretær  
Helene Nørgaard (HN) 
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Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering om SUND-byggeri v/ Projektleder Bente Gaarskjær 
4. Meddelelser og siden sidst  
5. Behandling af datapakker 
6. Eksamens- og reeksamensplan F22 til behandling 
7. Godkendelse af semesterkoordinatorrapport 2. semester MedIS og Medicin 
8. Opfølgning på udvalg vedr. case-undervisning på bachelor medis/medicin 
9. Igangsættelse af ny proces til studieordningsrevision 
10. Eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Behandlede dispensationer siden sidste møde samt sager til gennemgang i studienævnet blev gennemgået og afgjort.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
3. Orientering om SUND-byggeri v/ Projektleder Bente Gaarskjær 
Bente Gaarskjær var inviteret til mødet for at give en orientering om blandt andet grupperum, studiemiljøer og 

undervisningsfaciliteterne i de nye SUND bygninger.  

• Der bliver to SUND bygninger. Hver bygning 100 meter lang.  

• Undervisningsfaciliteterne er opdelt som case og grupperum, auditorier, seminar rum, præparatsal, læsesal 

• Studiemiljøet i bygningerne vil blive åbent og frit tilgængeligt på balkoner og nicher. Der er tænkt meget ind at 

der møbleres med sofaarrangementer.   

• Grupperum med plads til 8 kan bookes. Der er 69 stk. med glasvinduer.  

• Ca. 1000 åbne studiepladser 

• Der er indtænkt en kaffestue som eventuelt deles i to, hvis der bliver mangel på undervisningsfaciliteter  

• Caselokaler er indrettet til 16 personer 

Bygningerne overdrages den 1. november 2022 herefter skal indflytning foregå frem til indvielse og ibrugtagen fra 1. 

februar 2023. Campusservice starter desuden med at etablere udstyr i bygningerne fra 1. november 2022. 

På YouTube ligger der en video hvor man kan få en virtuel rundtur i bygningerne.  

 

Universitetet vil gerne have samlet auditorierne på campus. Derfor opsiges NJV8A for at få midler til auditorier på 

campus.  

 

Studienævnet havde herefter mulighed for at stille spørgsmål til SUND-byggeriet.  

• Studienævnet ønskede at vide hvor mange lokaler som kan bookes.  

BG orienterede at der er en tværgående projektgruppe (IT og AV) gruppen som arbejder med dette. 

Studienævnets studerende kan deltage i arbejdet for at få indflydelse. 

 

• Medicinerstuderende sagde at der er brug for rum til fortrolige gruppesamtaler, da de til deres case 

fremlæggelse skal forberede sig med patientdata og journalgennemgang der er underlagt fuld fortrolighed. 
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BG sagde at dette tages der med til indretningsgrupperne. Kontorer kan beklædes f.eks. med rullegardin og 

lignende.  

 

• AH sagde at det er nødvendigt at have rum som ikke skal bookes, når studerende kommer direkte fra klinikken 

til undervisning. BG nævnte at der er afsat 3 læsesale til 20 personer som ikke skal bookes.  

AH spurgte om en disse læsesale kan reserveres specifikt til medicin kandidat, så der kan arbejdes med 

fortroligt materiale.  

 

• PS påpegede små caselokaler til 16 personer. JKK sagde, at KI er opmærksom på størrelsen af case lokaler.  

• LA spurgte hvor Nord Sim skal placeres. SB sagde, de får egne lokaler på NAU. 

 

• LBT oplyste at præparatsamling fra 7E flyttes til studiesal. Her er der også studiepladser 

 

4. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  

 

Udsendelse af information til studerende vedr. ændring af afvikling af OSCE 

De medicinstuderende får hurtigst muligt information fra SRP omkring afvikling af OSCE. 

OSCE er et obligatorisk element og skal derfor være bestået inden respirations, kredsløbs og 

urinvejssystemerne II.  

Hvis OSCE ikke bestås i juni, bruges der et prøveforsøg og den studerende kan gå op til reeksamen i august 

som 2. prøveforsøg. Det vil også blive udmeldt til MedIS at der bliver et tilsvarende obligatorisk element som 

bliver en modulopgave der skal bestås for indstilling til  respirations, kredsløbs- og urinvejssystemerne II. 

Begge udmeldinger skal ske til studiestart omkring 1. februar 

 

AP-2021: 8, pkt. 4a – Udmelding omkring OSCE til både MedIS og Medicin til studiestart pr. 1. februar 2021 

 

Studienævnets fællesdrev 

Da der fortsat er udfordringer med at alle studienævnets medlemmer kan tilgå studienævnets fællesdrev pga. 

firewalls indstillinger blev det besluttet, at HN ved udsendelse af dagsorden også sender alle bilag til de som 

har tekniske udfordringer.   

 

Procedure for forsinkede studerende 

”Røde studerende” 

Der er sendt 27 breve til studerende som er mere end 15 ECTS bagud 

De studerende har modtaget brev med invitation til samtale med SB og HN som blev afholdt hhv. den 11. og 

15. oktober. 10 studerende takkede ja til en samtale, hvor de fik lagt en individuel studieplan.  

”Gule studerende” 

30 breve sendt til studerende som er mere end 5 ECTS bagud. De studerende blev henvist til vejledning hos 

den Decentrale Studievejledning. Herudover blev der givet information om mulighed for at booke tid til en 

trivselssamtale hos AAU studie- og trivselsvejledningen.  

 

b) Næstformand 
Årets underviser 
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Der har været tvivl omkring udmeldingen til de indstillede i studienævnet og årets underviser. 
Næstformændene har ønsket at holde det fortrolig frem til nytårskuren.  
Dekanatet har udmeldt at næstformændene senest 1. december skal give besked til årets underviser 

Studienævnet drøftede at indstillinger som årets underviser er en ære og anerkendelsen kan bruges til 

lønforhandlingen. Der bliver fra ledelsen lagt vægt på at man er indstillet som årets underviser også selvom 

man ikke udpeges til årets underviser. 

Det blev ligeledes diskuteret om en indstilling til årets underviser bør meldes til alle der er indstillet, idet det 

giver incitament til at give endnu bedre undervisning.  

c) Studievejledningen 
Der var ingen meddelelser. 
 

d) AAUH 
SA fortalte at der har været afholdt midtvejsevaluering på 1. semester. Der kom ingen studerende, hvilket 
bliver tolket som at alt går godt.  Det er et godt hold som er fleksible ift. aflysninger og undervisning som ind 
imellem flyttes rundt.  
 

e) RHN 
Intro 
Der har været afholdt intro for nye studerende på 1. semester. De glæder sig til klinik.  
Blev afviklet første gang fysisk med små hold for at imødekomme evt. restriktioner (tre dage).  
 
Fravær blandt studerende pga. arbejde 
Studerende fravælger fortsat klinik til fordel for arbejde. De benytter sig fuldt ud af de max 10 %  
Det blev diskuteret om der kan kommunikeres tydeligere omkring prioritering af studiet. 
På AAUH bliver der ikke noteret om de studerende møder op. Det er derfor en stor ændring, når der i Hjørring 
noteres fravær hver dag. JKK sagde at der skal strammes op på at noteres fravær på AAUH. 
Der vil på ”intro til kandidat” for 5. semester bachelor som JKK og SA afholder i uge 47 blive gjort opmærksom 
på at arbejde ved siden af studiet er en bibeskæftigelse.  
LA sagde at de studerende undskylder arbejdet med, at de lærer mere i lægevikariater. Studerende 
argumenterer desuden med at de ikke har ”råd” til at lade være med at arbejde ved siden af studiet.  
SA foreslog at der udarbejdes en procedure til de studerende ift. fravær og mødepligt.  
 
Udskiftning af læger i Hjørring 
LA gjorde opmærksom på at der er store udfordringer med frafald af læger i Hjørring. Der mangler 
kvalificerede undervisere på kandidat. Det er nødvendigt at se på hvordan læger fastholdes på RN.  
 

f) MedIS-rådet 
Der har været afholdt valg til MedIS-rådet og RH blev valgt til formand.   
- De studerende gjorde opmærksom på at obligatorisk undervisning skal udmeldes i bedre tid.  
- På generalforsamlingen blev der blandt ande talt om trivsel blandt studerende.  
Der var ønske om at der reklameres for tilbud til studerende på AAU vedr. trivsel og ift. eventuelle krænkelser. 
På AAU’s hjemmeside er alle tilbud til studerende samlet https://www.studiemiljoe.aau.dk/tilbud-
studerende/ 
- Der var ønske om at studienævnsreferater bliver offentliggjort for studerende ikke kun på intranet.  
- De studerende er bekymrede for eksamensafvikling pga. coronasmitte. SB sagde at eksamensafviklingen 
følges jfr. regeringens udmeldinger. Indtil videre er det med stedprøver.   
 

g) Medicinerrådet 
Der var stor ros til afvikling af RUS arrangement. Herudover blev der uddybet områder, hvor der er 

https://www.studiemiljoe.aau.dk/tilbud-studerende/
https://www.studiemiljoe.aau.dk/tilbud-studerende/
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uddannelsesmæssige udfordringer. 
 

h) Andre/eventuelt 
SRP er blevet karriere VIP for MedIS. Der er arrangeret en MedIS Oppertunities dag mandag den 29. 
november, hvor der er kommet en del tilmeldinger.  
 

5. Behandling af datapakker 2021  
SB orienterede om der nu udarbejdes datapakker i stedet for studienævnsrapporter. Disse skal indgå ifm. udarbejdelse 
af uddannelsesevalueringsrapporterne. Datapakkerne bliver derfor behandlet på studienævnsmødet.  
Der afholdes uddannelsesevalueringsmøde den 11. februar med eksterne faglige eksperter blandt andet Bjarne Møller 
Madsen, Klinisk professor Århus Universitet og Gunver Lillevang. 
Udover kommentarer fra studienævnets behandling af datapakkerne som indgår i uddannelsesevalueringsrapporterne, 
skal kommentarer fra aftagerpanelmødet afholdt den 22. november også indgå. 
 
Studienævnet diskuterede på baggrund af datapakker følgende indsatsområder: 
  
Afsætning af de studerende 

• Medicin ingen arbejdsløshed 

• MedIS arbejdsløshed er faldende til 16%.(4. til 7. kvt efter færdiggørelse) 

• For at få arbejdsløsheden yderligere ned er der herudover lavet tiltag med Karriere Vip og MedIS opportunities.  
Der afholdes MedIS opportunities dag den 29. november. 

• MST sagde at AAU tidligere har været større aftagere af MedIS kandidater til ph.d.-stillinger.  
Der er en del MedIS studerende som får ph.d. stillinger i KBH. 

• Der skal gøre mere opmærksom på at synliggøre hvad de studerende kan få af jobs. 

• Afsætning af MedIS sker mest i hovedstadsområdet og Region Nordjylland. Der skal ses på at udvide dette 
aftagerområde.   

• Når MediS skal i job er det væsentligt at kandidaterne kender til sundhedsvæsenets organisation.  
Dette er implementeret i studieordningen for 2020 med faget ”Organisation and financing in health care” 
 

Karaktergennemsnit 
SB informerede om at gennemsnittet ligger mellem 7-10, hvilket studienævnet så som et flot gennemsnit uden grund til 
bekymring. SA nævnte at eksterne censorer er vores kvalitetssikring.  
 
Studiemiljøundersøgelse 
Der er samlet op på studiemiljø fra studienævnets behandling af semesterevalueringerne.  
- Klinik har små caserum og nogle rum på HST er ligeledes små.  
- Der er stort ønske fra medicin kandidatstuderende selv at kunne vælge en makker ved gruppedannelsen.  
AH nævnte at medicinerrådet arbejder på at finde en procedure som letter administrationens arbejde ved at 
studerende selv vælger en studiemakker.  
 
6. Eksamens- og reeksamensplan F22 til godkendelse  
Studienævnet havde følgende ønsker om ændringer til det udarbejdede forslag. 
 
- Flytning af almen patologi til 3. juni 
- Flytning af reproduktion til 8. juni 
- Flytning af Barnets vækst og videregående biokemi til den 14.juni 
- Ændring af afleveringsdato for bachelorprojekt til tirsdag den 12. april inden påske. 
- Immuno- and molecular therapy - bm/tm – Undervisere rettes til RA og MST 
-  Disease processes and diagnostics - personalised medicine – bm ønskes flyttet til 13. juni 
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- Advanced statistics - tm/mma- ønskes flyttet til 13. juni 
- Projektperioden for MedIS 2. semester kandidat foreslås perioden 15. til 23. juni 
 
Eksamensplanen godkendes endeligt på mødet den 15. december 
 
7. Godkendelse af semesterkoordinatorrapport  
2. semester MedIS og Medicin – BA 
Action skal uddybes. Opdateret semesterkoordinatorrapport sendes til AH og LA til godkendelse. 
 
8.  Opfølgning på udvalg vedr. case-undervisning på bachelor medis/medicin  
LBT orienterede om at der er brug for at afdække årsager til mangel på fremmøde og komme med tiltag for at forbedre 
fremmøde og kvaliteten af case-undervisning. 
Der har tidligere været igangsat arbejde vedr. case fremmøde på bachelor. Arbejdet blev dog afbrudt under Covid 19. 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe hvor JKK, LBT, AJ, JHT, MST (input 3. semester) og LA deltager. Der skal 
ses på fremmøde, case materiale samt kvaliteten af case-undervisning. LBT indkalder snarest til møde i arbejdsgruppen.  
Der afholdes desuden et case vejleder kursus i januar 
 
9. Igangsættelse af ny proces til studieordningsrevision  
LBT orienterede om at da den nuværende studieordningsrevision endte med udelukkende at omhandle 
digitaliseringslæringsmål, er der behov for at opstarte en proces til en revision baseret på det faglige indhold.  
Der ønskes en drøftelse af tilgangen til en ny studieordningsrevision. Der ønskes øget inklusion af undervisere. Der er 
indkommet forslag til at udpege fagkoordinatorer som er vigtig ift. at have en bred viden om det enkelte fag. Der skal 
udpeges fagkoordinatorer som kan have overblik over alle studie ordninger og modulplaner. JKK supplerede med at 
dette også er væsentligt ift. overgangen til kandidaten. 
Det blev besluttet at punktet tages med på studienævnsmødet i januar.   
 
10. Eventuelt 

Opfølgning på reduktion af rekvisitionsnorm for vejledning af projektmoduler tages med på december mødet 

 
Action points: 
 
AP-2021:8, pkt. 4a – Udmelding omkring OSCE til både MedIS og Medicin til studiestart pr. 1. februar 2021 
AP-2021:8, pkt. 6 – Eksamensplan F22 godkendelse endeligt på SN-mødet den 15/12 
AP-2021:8, pkt. 7 -Uddybning af action points i semesterkoordinatorrapporten. HN sender til godkendelse hos LA og AH 

AP-2021:8, pkt. 8 – Indkaldelse til arbejdsgruppe vedr. case-undervisning. LBT indkalder til 1. møde.  

AP2021:8, pkt. 9 – Proces for studieordningsrevision tages med på mødet i januar 

AP2021:8, pkt. 10 – Opfølgning på reduktion af rekvisitionsnorm for vejledning af projektmoduler tages med på 

december mødet 

 


