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      Dina Voetmann-Jensen (DVJ) MedIS 
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      Sara Clemmensen (SC) Medicin 
      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 
Carl Gustaf Paludan (CGP) Medicin 
Caroline Visti Kristensen (VCK) Medicin 
Jesper Amstrup (JA)Medicin 
 

Observatører Louise Hansen (LH) 
Henrik Bøggild (HB) Afbud 
Diana Stentoft (DS) 
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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 fra:   

a)  Studienævnsformand/studieleder./. 

b) Næstformanden  

c) Studievejledningen 

d) AAUH 

e) RHN 

f) MedIS-rådet 

g) Medicinerrådet 

h) Andre 

4. Eksamens- og reeksamensplan E19 til 1. behandling./.  

5. Opfølgning på afholdt møde vedr. fortsat arbejde med MedIS kandidat studieordningen  

6. Information om implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 2  

7. Endelig godkendelse af vejledning til udformning af semesterbeskrivelser for BA og Master./.  

8. Anerkendelse af gode undervisere./.  

9. Evaluering fra de første studerende fra AAU som har færdig gjort deres KBU  

10. Eksamensdatoer Master i Sexologi 2019-2021 ./.  

11. Eventuelt  

 

Ad. 1 Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 

Dispensationsansøgninger blev behandlet. 

SB informerede om at elitesport er et særligt forhold som kan give studerende dispensation til 

individuelle studieplaner på baggrund af elitesport. SB oplyste desuden at studerende som dyrker 

en sportsgren på niveau med Team Danmark og som skal til internationale stævner og lignende også betragtes  

som elitesportsudøvere. De studerende som ønsker dispensation /individuel studieordning i den forbindelse 

skal henvises til studienævnet/SB og HN. 

JKK informerede om, at der har været henvendelser fra medicinstuderende som har  

haft forsknings år og ønsker merit for specialesemesteret. SB orienterede om, at hvis de studerende er  

indskrevet som forskningsårs-studerende via Ph.d.-skolen er det ikke muligt at få merit. Derimod kan  

studerende, hvis de har forskningsarbejde i et år, vælge at tilmelde sig 5. semester og gå til ordinær  

specialeeksamen (hvis de kun har et års studietid tilbage).  

 

Studienævnet diskuterede placeringen af ugekurset på medicin kandidat. Det blev besluttet at i forbindelse 

med næste studieordningsrevision vil der blive set på dette. 

SB informerede om at der i forbindelse med studieordningsrevisionen på medicin kandidat vil blive søgt 

dispensation til at specialet kan placeres fra 3. semester på kandidaten. Dette vil betyde, at studienævnet får  

mulighed for at dispensere fra reglen om at specialet skal placeres på sidste år af uddannelsen. 

 

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

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt. 
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Ad. 3 Meddelelser og siden sidst fra: 

Studienævnsformand/studieleder 

 Anmodning og eksamen på papir 

SB informerede om at det er godkendt at sommereksamen samt reeksamen 2019 i immunologi 
afholdes som eksamen på papir efter ansøgning fra de modulansvarlige. 
De modulansvarlige for immunologi finder det vigtigt for evalueringen af de studerendes kundskaber i 
immunologi, at der til eksamen eksempelvis kan indgå en tegning til at illustrere princippet i en ELISA-
test eller vise de molekylære interaktioner mellem en T-celle og en antigen-præsenterende celle, eller 
lave et diagram over en komplement-aktiveringsvej. De modulansvarlige har i flere år anmodet om, at 
der ville komme en løsning på at benytte tegninger som et naturligt element af en digital eksamen, 
hvilket endnu ikke er på plads.  
 

 Børneattester og straffeattest til medicinstuderende 
Dekanatet har fået en henvendelse fra RN vedrørende børneattester og straffeattester til 
medicinstuderende. Dette er nu et krav og proceduren vil være som følgende: 

Regionen har ansvaret for at indhente børne- og straffeattester, de indhenter allerede på UCN’s 
studerende og vi kommer til at følge samme procedure. 

Der indhentes kun børneattester på kandidatstuderende i og med at vore bachelorstuderende ikke 
møder patienter alene og ikke møder børn på KO. 

Regionen leverer en tekst, som vi skal sende ud til vores kandidatstuderende. 

Vi leverer en oversigt over cpr.nr til regionen - form bliver CSV filer/exel-format. Regionen vender 
tilbage med, hvilken form de ønsker data i. 

Regionen følger deres procedure og følger op på studerende efter gældende retningslinjer fra 
Rigspolitiet. 

For at attesterne kan indhentes skal de studerende bekræfte i e-boks, at politiet kan indhente disse. Hvis 
de studerende ikke giver samtykke, kan de ikke gennemføre obligatorisk undervisning og dermed kan de 
ikke indstilles til eksamen. 

Næstformanden 

Afbud fra MZJ. 

 

Studievejledningen 

Der er blevet ansat tre nye studievejledere fra hhv. idræt, MedIS og Medicin.  

Studievejledningens hjemmeside opdateres med nyansatte vejledere den 1. maj. 

 

AAUH 

Afbud fra SA. 

 

RHN 

Ingen meddelelser fra RHN. 

 



 

4 
 

MedIS rådet 

MedIS-Rådet har besluttet at rykke MedIS-Awareness fra februar til november og håber derfor at kunne 

afholde næste MedIS-Awareness til november 2019. Der er i den forbindelse indsendt ansøgning om budget til 

arrangementet. SB sagde, at han ser positivt på ansøgningen, men skal have regnet på økonomien inden der 

sendes et svar. 

130 studerende deltog i sidste MedIS-Awareness men der er tro på at dette kan gøres endnu bedre:  

1) Arrangementet er primært for studerende på 5./6. semester, som står over for valget af 
kandidatretning. Arrangementet har tidligere ligget to uger inden ansøgningsfristen, men MedIS-Rådet 
er blevet gjort opmærksomme på, at arrangementet ligger for sent, da valget om kandidatretning 
oftest træffes tidligere.  

2) Derudover er MedIS-Rådet i fuld gang med at planlægge en ”studiestart” for nye MedIS’er og med 
MedIS-Awareness i november, er der tro på, at der i langt højere grad kan gives de nye MedIS’er en 
bedre viden om, hvad MedIS-uddannelsen kan føre med sig samt en bedre studiestart. 

 
Der samarbejdes med medicinerrådet for at opnå større fællesskab. 
Internationale studerende er kommet ind i medicinerrådet og er gået ind i PR-rådet. 
 
Medicinerrådet 

- Der har været afholdt møde i medicinerrådet den 10. april.  

- Der vælges til næste møde ny studienævnsrepræsentant. 

- ”Meds og monopolet” afholdes snarest.  

- Der har været en debat i medicinerrådet omkring, hvordan vores eksaminer placeres. Punktet blev flyttet til 

diskussion under pkt. 4 – Eksamens- og reeksamensplan E19. 

- Grupper til PCR og celledyrkningskursus var ikke de samme som projektgrupperne. Studienævnet besluttede 

at dette ændres til næste år, således at disse grupper bliver identiske. 

- På 6. semester har der været forsøg med tilmelding til KO via excel-ark. Det var problematisk at skemaet 

kunne overskrives og der kunne ændres i dokumentet. Det resulterede i, at de studerende fik overskrevet 

deres tilmeldinger. Der ses på en mere hensigtsmæssig procedure til næste år. 

  

Vedrørende eksamen i Respirations- kredsløbs og urinvejssystemerne I, modul 1.3, så har der været 

henvendelser fra studerende om manglende sammenhæng i niveauet mellem de forskellige eksaminatorer. 

SB gjorde opmærksom på, at det ikke har været kommenteret i semesterevalueringerne.  

De studerende fortalte, at de er glade for at det er en mundtlig eksamen med intern censur. 

SB sagde at der er mange nye casevejledere. DS gjorde opmærksom på at der arbejdes på større alignment 

mellem undervisnings- og eksamensformer. Der er i den forbindelse arrangeret et møde den 20. maj for  

undervisere og casevejledere og der vil også blive afholdt et møde i efteråret.  

SB afsluttede med at oplyse, at eksaminatorer og medbedømmere vil blive forsøgt koblet bedre til næste  

eksamen I modul 1.3. 

Der har været henvendelser i forhold til endokrinologi på 2. semester, hvor der er uoverensstemmelser  

mellem modulplan og læringsmål. SB gjorde opmærksom på at det er underviseren som skal sørge for 

at modulplan er i overensstemmelse med læringsmålene. 

 

Andre 

PS informerede om at seksårsfristen er blevet afskaffet. Fremover vil seksårsfristen ikke længere tvinge yngre  
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læger til at starte hoveduddannelsen inden for seks år. 

PS oplyste desuden at regeringen har besluttet at genindføre transportrefusion i forbindelse med klinik  

ophold. 

 

Ad. 4 Eksamens- og reeksamensplan E19 til 1. behandling 

SB gennemgik principper for eksamensplanlægning ved HST udformet af studiesekretariatet marts 2019. 

SB informerede om at Medicinerrådet og MedIS-rådet har fremsendt et forslag til studienævnet om at alle  

eksaminer planlægges som hidtil for både at huske stoffet bedre på sigt og samtidig have mulighed for et  

velfungerende tutorkorps. Dette på baggrund af at SB, LBT og Torben Moos har indvilget i at afprøve at  

afholde eksamen i 3.1, 5.1 og 5.3 efter endt modul i 2020.  Studienævnet besluttede derfor at de tre eksaminer  

i E19 planlægges som hidtil i januar. 

 

 Studienævnet diskuterede eksamensplanen og rettelser vil HN indsætte i den foreløbige eksamensplan  

som sendes i høring hos modulansvarlige og semesterkoordinatorer. Eksamensplanen 

godkendes endeligt på studienævnsmødet den 22. maj. Det blev aftalt, at de studerende 

holder formøde inden studienævnsmødet den 22. maj for at komme med deres indstilling til 

godkendelse af den endelige eksamensplan. SB gjorde opmærksom på at planen er til 2. 

behandling på næste møde og der vil kun være mulighed for mindre justeringer. 

De studerendes forslag til rettelser skyldtes, de studerendes viden om det som kræves for at 

læse op til de pågældende fag. 

Ad. 5 Opfølgning på afholdt møde vedr. fortsat arbejdet med MedIS kandidat studieordningen 

SB orienterede om det fortsatte arbejde med revision af kandidat studieordningen for MedIS. 

 

Ad. 6 Information om implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 2 

SB gennemgik implementering af punkter fra handlingsplaner i forbindelse med evalueringsrapporter år 2. 

De studerende gjorde opmærksom på at de har gjort et stort stykke arbejde for at mindske frafaldet på MedIS-

uddannelsen samt for at give uddannelsen klarere identitet. Blandt andet ved MedIS-Awareness dag og andre 

arrangementer (se yderligere tiltag under meddelelser fra MedIS-rådet).  

 

Ad. 7 Endelig godkendelse af vejledning til udformning af semesterbeskrivelser for BA og Master 

Studienævnet besluttede under eksamensformer punkt 2 at fjerne: (beskriv eksempelvis hvorfor ”mundtlig” er 

valgt som eksamensform ift. afprøvning af viden, færdigheds- og kompetence-læringsmål og de studerendes 

aktiviteter under kursusmodulets forløb). Punktet kommer derfor til at se således ud i den endelige vejledning: 

”Beskriv kort hvordan eksamensform og indhold hænger sammen med læringsmål og undervisnings-

aktiviteter”.  

HN udsender vejledningerne i forbindelse med udarbejdelse af semesterbeskrivelser. Semesterbeskrivelserne 

behandles på studienævnsmødet den 22 maj. Deadline for indsendelse af semesterbeskrivelser er 13. maj. 

Ad. 8 Anerkendelse af gode undervisere 

Trine Fink og Ralf Agger havde indsendt punkt til dagsordenen vedr. anerkendelse af gode undervisere.  

Trine Fink deltog i mødet og fremlagde følgende argumenter for, hvorfor årets nominerede undervisere skal 

have besked om nomineringen og forslag om at nominerede navne offentliggøres på hjemmesiden: 
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- Vedligeholdelse af undervisningsportfolie hvor det skal angives om man er nomineret eller udpeget til 

året underviser 

- Nyttig i en lønforhandling 

- Ansøgning om job ved en anden undervisningsinstitution 

- Anerkendelse som bidrager til og motiverer til kontinuerligt arbejde på at forbedre sin undervisning 

- Vigtigt at underviserne ved at man kan blive årets underviser uanset om, man underviser forår eller 

efterår. 

 

Studienævnet besluttede at fremadrettet vil alle der er nomineret som årets underviser modtage besked om 

dette. Desuden vil nomineringer blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Master i sexologi vil også have mulighed for at indstille kandidater til årets underviser. 

 

Ad. 9 Evaluering fra de første studerende fra AAU som har færdig gjort deres KBU 

JKK havde indsendt nedenstående forslag til oplæg vedrørende de studerendes oplevelse af deres uddannelse  

og om de har fået det fundament og de kompetencer de har brug for i deres arbejde som KBU læger.  

På grund af mange afbud til studienævnsmødet, blev det besluttet at udsætte punktet til det 22. maj. 

 

”I 2016 blev aflagde de første medicinstuderende lægeløftet i Aalborg og var klar til at starte som KBU læger.  

De studerende på Aalborg Universitet har igennem hele studiet primært arbejde med problembaseret læring  

(PBL). Den største del praktiseres gennem caseorienteret PBL, hvor fagområderne behandles gennem en  

blanding af forelæsninger, studiesalsøvelser og kliniske øvelser. Derudover er den studerende under hele  

studiet, dvs både på bachelor og kandidatdelen i kliniske ophold, hvor deres kompetencer trænes i mødet med  

patienten. Målet for uddannelsen er at kunne indtræde i en stilling som læge på den kliniske basis uddannelse.  

Uddannelsen lægger vægt på ideen om den ”hele læge”, som kan kombinere lægevidenskabens  

naturvidenskabelige fundament med humanistisk og samfundsfagligt elementer til et helhedssyn. Den hele  

læge skal kunne fungere selvstændigt i det kliniske arbejde samtidig med at kunne erkende begrænsninger i  

viden, færdigheder og kompetencer (ref: studieordningen).  

Siden 2016 er der kommet et øget optag af kandidat studerende på medicin studiet og man er I disse år i færd  

med at revidere studieordningen. De første studerende fra AAU har nu færdig gjort deres KBU og det vil være  

oplagt at spørge dem om de oplevede at deres uddannelse havde givet dem et solidt fundament og  

kompetencer de skulle bruge i deres virke som KBU læger. Var der noget de manglede? Hvad var deres  

oplevelse af studiet når de ser tilbage rigere på erfaring fra arbejdslivet som læge.  

Vi vil med dette oplægge foreslå at studienævnet sender et spørgeskema ud til kandidaterne fra 2016 -2018. 

Spørgeskemaet skulle rumme spørgsmål inden for kategorierne af de 7 lægeroller, samt spørgsmål der relatere  

sig til KBU lægens oplevelse af robusthed eller mangel på samme.” 

 

Ad. 10 Eksamensdatoer Master i Sexologi 2019-2021 

SB informerede om at eksamensplanen for master i sexologi 2019-2021 er blevet godkendt. 

 

Ad. 11 Eventuelt 

Ingen meddelelser 

 

 


