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Referat fra studienævnsmøde 5 – 2020  
Onsdag d. 26. august 2020 12.30–15.30 NJV12, A6-104 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
15. september 2020/HN 

 

Tilstede medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Tue Bjerg Bennike (TBB), Stig Andersen (SA),Annette Willemoes Holst-Kristensen 
(AK),Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Afbud faste medlemmer – VIP 
Emil Kofoed-Olsen (EO) 

                   
Tilstede medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH, Mathilde Kristensen (MK),Nisana Ganesalingam 
(NG), Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
Afbud faste medlemmer – studerende 
Maja Zimmer Jakobsen (MZJ) 
 
Suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen og Tue Bjerg Bennike er begge pt. suppleanter for faste medlemmer 
 
Suppleanter -Studerende   
Ikke tilstede 
Margrethe Groth (MG), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ), Robert Mariusz Modlinski (RM), Freja Tang Severinsen 
(FS),Janne Eriksen (JE) 
 
Tilstede faste observatører    
Patrick Kristoffer Kjærsdam Telléus, Sten Rasmussen, Studievejledningen 
Afbud faste observatører 
Anette Engsig (AE), Jette Kolding Kristensen (JKK), Henrik Bøggild (HB), Lasse Riis Østergaard (LRØ),  
Studievejledningen 
 
Inviterede gæster 
René Ernst Nielsen, Professor, Psykiatrien AAUH 
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Dagsorden 
1. Gennemgang af dispensationsansøgninger  
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Godkendelse af manglende semesterbeskrivelser E20 
5. Proces vedr. indstilling af årets underviser (nyt fra næstformændene i de tre studienævn) 
6. Hvordan får vi reduceret ansøgninger til betinget kandidatramme 
7. Dimensionering/adgangsbegrænsning af MMA 
8. Ny Model for fastlæggelse af grænseværdier for ledighed 
9. Visioner for det pædagogiske arbejde i undervisningen 
10. Oplæg v/ René Ernst Nielsen, psykatrien 
11. Godkendelse af eksamensplan – medicin kandidat 
12. Eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensationsansøgninger 
Dispensationer siden sidste møde blev gennemgået.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
3. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  
 
Behandling af startmerit – august 2020 
Studienævnet har modtaget 42 ansøgninger til behandling af startmerit.  
Ud af de 42 ansøgninger er der 30 der har fået merit for et eller flere moduler. 
20 ud af de 42 ansøgninger har været tidligere MedIS-studerende, som er blevet optaget på medicin. 
En del er fra Odense og der har været nogle udenlandske studerende. En del ansøgere har fået merit for 
basalfagene. Alle studerende har nu modtaget svar og har fået udarbejdet en individuel studieplan. 
Studievejledningen ønskede en oversigt over hvad der gives merit for. HN har efterfølgende sendt en vejledning 
omkring merit. Der blev gjort opmærksom på at strukturen for MedIS og Medicin i Aalborg er anderledes end KU, 
AU og Syddansk. Hvis studerende har fået merit på bachelor i MedIS f.eks. basalfagene vil dette også give merit 
på medicin. 
  
Orientering om status på ikke-retskravsstuderende til medicin kandidat 
156 studerende havde fået tilbudt optagelse på medicin kandidat. 142 studerende har accepteret pladsen. 
Ud af de optagne er de 124 bachelorstuderende med retskrav.  
 
Info om KOT optag og  antal studerende på MedIS, Medicin og sexologi pr. 1. september 2020 
MedIS 1. september: 101. Medicin: 1. september: 179.  
I alt på MedIS, Medicin uddannelsen og sexologi pr. 1. september har vi 1290 studerende.  

Internationale studerende MedIS kandidat 
Der er kun mødt en international studerende op ud af de 12 vil tilbudte pladsen. 
Mange har meldt fra pga. Covid 19. 
Det blev besluttet at der skal laves et mindre og enklere introprogram end først planlagt.  
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b) Næstformand 
Inden meddelelser. 
 

c) Studievejledningen 
Det blev aftalt at der indkaldes til møde med decentral studievejledning, hvor HN og SB deltager. For at optimere 
samarbejdet omkring de studerendes behov for vejledning. Mødet har efterfølgende været afholdt den 7. 
september. Studievejledningen afholder vejledning med fysisk fremmøde igen fra september.  
Vejledningen flytter fra Strandvejen til Klinisk Institut, hvor der er træffetid om mandagen fra 16-18. Dette meldes ud 
på Moodle fra administrationen på KI. 
 

d) AAUH 
SA gjorde opmærksom på, at på Hospitalet er det nødvendigt at studerende opfører sig som klinikere ifm. Corona. 
Dvs. de regler som bliver udsendt fra AAU omkring Corona er ikke de samme på AAUH.  
Louise: Studerende i pandemiafsnittet er ikke i større risiko for at få corona end i ambulatoriet uden værnemidler.  
Sten sagde at det eneste sted som er begrænset er på neonatalafdelingen. Her skal der gå 14 dage før studerende 
kan møde, efter de har været udsat for mulig smitte. Eventuelt kan de være på en anden del af børneafdelingen.  
PS giver oplysningen videre til sine medstuderende.  
 

e) RHN 
LA fortalte at boot-camp er kommet godt i gang med nye medicinere på akut. Der arbejdes på at modtage 
studerende til kirurgi om et års tid. På bachelor er aflyst undervisning ved at være indhentet fra foråret med Covid 19 
perioden. Pædiatri kan ikke indhentes nu pga. langtidssygemelding.  
Der arbejdes videre med at lave videoer til det manglende undervisning også som backup, hvis der opstår 
udfordringer med Corona virus på et senere tidspunkt. 
Læringsmål for endokrinologi bliver lagt ind under 3. semester.  
Alle læringsmål vil blive opfyldt og klinikopholdene bliver længere. 
KO i fordøjelsessystemet kommer igen på 5. semester 
 

f) MedIS-rådet 
Der skal ændres på suppleanter i studienævnet, da Lucie Overvad Grønhøj er udtrådt. 
 

g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser. 
 

h) Andre 
Ingen meddelelser. 

 
4. Opfølgning på manglende ikke godkendte semesterbeskrivelser  
Master i sexologi 3. semester  
Studienævnet godkendte semesterbeskrivelsen som er lagt på hjemmesiden. 
1. semester MedIS og Medicin bachelor 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 
Alle semesterbeskrivelser for E20 ligger nu godkendt på hjemmesiden.  
Arbejdsgruppe til at se på forenkling og ensartning at semesterbeskrivelser 
SB informerede  om at studienævnet for idræt og folkesundhed har foreslået at der nedsættes en arbejdsgruppe som 
skal se på ensartning og forenkling af semesterbeskrivelserne i alle tre studienævn under HST. Der ønskes 2-3 
repræsentanter fra studienævnet for medicin. 
TBB og JT meldte sig til arbejdsgruppen. Berit Lund Sørensen indkalder til 1. møde. 
 



4 
 

4 
 

AP2020-5 pkt. 4: Arbejdsgruppe til at se på semesterbeskrivelser TBB og JHT meldte sig 
 
5. Proces vedr. indstilling af årets underviser (nyt fra næstformændene i de tre studienævn) 
AH informerede om afholdt møde mellem næstformænd for ST og medicin. 
De tre næstformænd har udarbejdet en procedure ifm. indstilling af årets underviser.  
AH foreslog at fremadrettet sendes proceduren ud på Moodle på alle semestre af den enkelte studiesekretær. 
Derudover er forslaget at alle indstillede kandidater får besked af studienævnssekretæren om nomineringen. 
Der er forslag om at tilgå et link og udfylde et spørgeskema.  
ST studienævnet har allerede benyttet proceduren og har haft gode resultater med flere nominerede.  
PS sagde at der også lægges vægt på, hvor meget undervisning en underviser har haft.  
AW fortalte at på SAMF offentliggøres de nominerede til årets underviser til en fest. 
 
HN har efterfølgende indkaldt studienævnssekretærerne for studienævn for idræt og folkesundhed og studienævn for 
sundhed og teknologi til møde. Herefter sendes proceduren til godkendelse hos prodekanen, hvorefter der kan udsendes 
besked til de studerende på Moodle. Indstillingen finder sted på studienævnsmødet den 23. oktober. 
 
AP2020-5 pkt. 5: Proceduren vedr. årets underviser tilsendes til prodekanen til godkendelse inden den udsendes til 
studerende.  
 
6. Hvordan får vi reduceret ansøgninger til betinget kandidatramme 
SB orienterede om at der er gjort meget for at begrænse de studerende som skal på en betinget kandidatramme.  
Dette er specielt en udfordring på medicin kandidat. Der er indført mundtlige eksaminer på alle fag med undtagelse af 
forsøgsdesign og metoder. Her er det muligt at dispensere så de studerende optages på betinget kandidatramme og kan 
gå til reeksamen i februar inden 8. semester på både MedIS og Medicin. 
 
Studienævnet diskuterede muligheden for at reeksamen i forsøgsdesign og metoder kan ligge tidligere end august. 
Der var forslag om at afholde reeksamen i april omkring tidspunktet for nervesystemet I på 3. semester.  
Studienævnet besluttede at rette henvendelse til Dan Karping for at høre om muligheden for afholdelse i april. 
Studienævnet skal på sit møde i september godkende at forsøgsdesign og metoder flyttes til 14. april. 
 
AP2020-5 pkt. 6: Studienævnet ønsker at reeksamen i forsøgsdesign og metoder flyttes til april. Afklaring med Dan Karping 
samt studiesekretariatet. Ønske om flytning til 14. april 2021 
 
7. Dimensionering/adgangsbegrænsning af MMA (25 pladser fra 2021) 
Studienævnet diskuterede fordele ved adgangsbegrænsning på MMA. 
AW sagde, at det har været meget presset på MMA med 40 studerende. Der har ikke været undervisere nok.  
AW gjorde opmærksom på at 25 studerende er et passende antal, hvor kvaliteten kan øges, da der vil være tid til de 
studerende.  
 
Studienævnet besluttede at lave grenvalgs- adgangsbegrænsning på MMA på 25 studerende. 
De studerende som har retskrav til en kandidat vil hvis der er 25 på MMA, skulle vælge TM eller BM. 
 
Studienævnet besluttede at der skal ses på hvilke retningslinjer der optages på grundlag af. AW udarbejder hurtigst 
muligt et forslag til vejledning for optag på MMA.  
 
AP2020-5 pkt. 7: Studienævnet besluttede grenvalgsbegrænsning på MMA til 25 studerende. Der skal ses på hvilke kriterier 
der optages efter. AW laver udkast til procedure hurtigst muligt.   
 



5 
 

5 
 

8. Ny model for fastlæggelse af grænseværdier for ledighed  
På møde i Det Strategiske Uddannelsesråd den 12. juni 2020 blev ny model for fastlæggelse af grænseværdier nøgletallet 
ledighed 4-7 kvartal drøftet. Der var enighed om at implementere en model, hvor en uddannelses ledighedsgrad er grøn 
(dvs. at ledighedsgraden er på et tilfredsstillende niveau), hvis den er på niveau med eller lavere end gennemsnittet for 
sektoren for det hovedområde som den enkelte uddannelse hører under.  
SB informerede om grænseværdien for MedIS og medicin som er på 4,4% 
 
9. Visioner for det pædagogiske arbejde i undervisningen  
Oplægsholder Patrik Kjærsdam Telléus og Nicolaj Johanson 
 
Oplægget bestod af to dele. Første del (Patrik) forholdt sig til bacheloruddannelsen og præsenterede nogle centrale 
udfordringer i uddannelsen – her ibland at sikre den akademiske og intellektuelle dannelse, at give plads til alternative 
perspektiver og retninger, at se nærmere på studentergruppen og optagelseskriterier. Oplægget tog udgangspunkt i de 
progressive PBL læringsmål og viste hvordan de kan bruges til at udvikle ansvar, fælleskab, effektivitet og tryghed som 
bestående værdier hos de studerende. Der blev også gennemgået besvarelser af en individuel refleksions opgave 
(obligatorisk for alle bachelorstuderende på 6 sem.). Disse besvarelser viste at der herskede en udpræget praktisk 
orientering i den faglige tilegnelse, en stor tilfredshed med projektarbejde, en øget modenhed under bachelortiden. Men 
besvarelserne tegnede også et billede af netop en manglende refleksivitet og akademisk og mere abstrakt intellektuel 
tilgang.  
 
Den anden del af oplægget (Nicolaj) havde fokus på kandidatuddannelsen. Her blev præsenteret en relation mellem 
identitetsdannelse og case pædagogikken. Der blev vist hvordan den pædagogiske tilgang styrkede de studerendes evne 
til at se sig selv i forskellige identiteter eller roller som lærende og som klinikker. Den evne til at navigere bør opmuntres 
yderligere, da den giver en mulighed for at fange og konstruktivt indgå i adækvate kontekstuelle læringsprocesser, som 
netop meget af den kliniske undervisning og de kliniske ophold består af.   
 
10. Oplæg v/ René Ernst Nielsen, professor, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 
Studienævnet havde inviteret Professor, René Ernst Nielsen, psykiatrien AAUH til at holde oplæg om:  
Hvorfor er psykiatri så svært?  
René gennemgik ophold og undervisning som de studerende modtager, når de kommer i psykiatrien. 
 
Det er nu indført at hver fredag får de studerende et elektronisk spørgeskema, hvor de skal evaluere den sidste uge i den 
kliniske hverdag. På denne måde kan der hurtigere og mere systematisk ses på eventuelle kritikpunkter. 
Link til spørgeskemaet de studerende modtager: https://redcap.rn.dk/surveys/?s=YDMDA77PEL 
 

 Der er en studerende pr. enhed som roterer fra uge til uge. Ny enhed hver uge. René sagde at der på sigt ønskes 
længere sammenhængende forløb.  

 De studerende møder ind til klinisk arbejde 8-12 hver dag. Cases afholdes en del af dagene. Der køres også 
workshops.  

 De studerende får informationer ud pr. mail med angivelse af undervisningsplan og hvor de skal være i klinik, 
samt besked om hvad det enkelte ambulatorium behandler.  

 Der er kort intro inden de studerende møder. 

 Der er tildelt en kontaktperson til hver studerende som har ansvar for at den studerende har en at følges med, 
og hvad den studerende skal lave de enkelte dage.  

 På sengeafsnittene deltager studerende i morgenkonferencen og kan først der få besked om hvad der skal ske 
den pågældende dag.  

 Fremmøde kontrol er fremhævet negativt i evalueringerne. Der har indtil nu været en procedure om at de 
studerende dagligt skulle have en underskrift af læge eller psykolog. Der er kommet meget kritik af dette. De 
studerende finder det som overvågning og demotiverende.  

https://redcap.rn.dk/surveys/?s=YDMDA77PEL
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PS sagde, at han mener det handler om, at nogle dage er der ikke noget at lave for studerende. René oplyste at 
der nu er lavet om så studerende skriver under en gang om ugen. Der kan dispenseres for fravær til aften og 
weekendarbejde, da mange patienter indlægges akut.  

 Eksamen afvikles som delopgaver hvor der en case med progression, hvor de får næste del af casen når den 
forrige er afleveret. Alle hjælpemidler er tilladt. 
 

Efter oplægget var der diskussion i studienævnet. Spørgsmål om hvad de studerende mangler for at varetage noget 
selvstændigt i psykiatrien.  Der er behov for grundlæggende kendskab til hvad psykisk sygdom er.   
Forslag om tidligere på studiet at få indblik i faget psykiatri og det svære i det. 
Studienævnet diskuterede om der på bachelor kan være supervision af en læge til samtaler. Således at de studerende 
delvist selvstændigt kan tage samtaler.   
René var bekymret for gennemførsel af samtaler på bachelor, da patienterne generelt er dårlige.  
Patrik: Vigtigt at kommunikere til studerende at det er et andet mindset, når de studerende skal forberede sig på til 
psykiatri. René: Studerende skal have forståelse for tungeste psykiatriske sygdomme. 
 
Studienævnet takkede René for oplægget og det blev aftalt, at René deltager til næste efterår, hvor der evalueres på 
psykiatri. 
 
AP2020-5 pkt. 10: René Ernst Nielsen inviteres til studienævnsmødet næste gang semesterevalueringer for psykiatri 
behandles  
 
11. Godkendelse af eksamensplan medicin kandidat  
Eksamensplanen blev godkendt. HN giver besked til sekretariatet på KI om at planen kan lægges ud til de studerende.  
 
AP2020-5 pkt. 11: Eksamensplan for medicin kandidat blev godkendt. HN har givet besked til sekretariatet på KI 
 
12. Eventuelt  
Ingen meddelelser. 
 

Næste møde afholdes onsdag den 23. september kl. 12.30 til 15.00 


