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Referat fra studienævnsmøde nr. 1 – 2023  
Torsdag d. 2. marts 2023, 12.30-15.30 SLV 249, 12.02.066 

 

 
Studienævn for Medicin 

Selma Lagerlöfs Vej 249 

9260 Gistrup 

Tlf. 9940 2430 

hn@hst.aau.dk 

15. marts 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 

Anne Sofie Weltz Jørgensen, næstformand MedIS (AJ) 

Taylor Samuel Sweka – MedIS (TS) 

Iben Bang Andersen – (IA)  

 

Medicin 

Bertil Weis Jørgensen – Medicin (BJ)  

Sille Sophie Christiansen – Medicin (SC)  

Gustav Holck Normann – Medicin (GN)  

 

Observatører    

MMA - Anita Egholm Jensen (AEJ)  

TM – Kristian Kjær (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, Søren Villumsen Lundsgaard (SL), Helena Birk Wisby (HW) 

Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA) 

MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup(SN) 

Louise Vejen Klit Kolind - LKK 

 

Referent 

Helene Nørgaard 
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Afbud 

Simone Riis Porsborg, Anita Egholm Jensen, Carsten Reidies Bjarkam, Jette Kolding Kristensen, Jeppe 

Emmersen, Louise Pape Haugaard, Jessica Jamal El-Hage-Ali, Kristian Kjær 

 

 

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 sidst  

4. Godkendelse af forretningsorden  

5. Godkendelse af årshjul  

6. Godkendelse af eksamensprincipper  

7. Status vedr. studieordningsrevision – Medicin  

8. Status vedr. studieordningsrevision – MedIS  

9. Igangsættelse af proces til valg af årets underviser F23  

10. Forslag til emner som studienævnet skal interessere sig for i kommende studienævns år  

11. Hvordan optimerer studienævnet behandling af semesterevalueringer/semesterkoordinatorrapporter  

12. Eventuelt  

- Orientering vedr. besøg fra Maastricht  

- Invitation til deltagelse i pilotprojekter vedr. integrationen af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's uddannelser 

- Hvordan sikrer vi at ledelsen på HST ser opmærksomhedspunkter der diskuteres/opstilles i studienævnet? 

  Pkt. flyttes til mødet den 28. marts. 

- Hvad er status for retningslinjer om genbrug af eksamensopgaver? 

  Pkt. flyttes til mødet den 28. marts. 

 

Action points fra mødet 

Punkt  Actionpoint Ansvar 

3 Procedure for udarbejdelse af eksamenssæt 

 

Proceduren udsendes snarest til 

underviserne og præsenteres på 

studienævnsmødet den 28. marts.  

 

JKK 

3 Revidering af uddelegeringsinstruks vedr. 

sagsbehandling 

 

Instruksen er blevet revideret på møde den 

7. marts og skal godkendes på 

studienævnsmødet den 28. marts 

SB/HN/JKK 

4 Godkendelse af forretningsorden  

 

 

 

Forretningsordenen blev godkendt og 

lægges på hjemmesiden. 

HN 

10 

 

Forslag til emner som studienævnet skal 

interessere sig for i kommende studienævns 

år 

Kapacitet på medicin kandidat på baggrund 

af udsagn fra rektor om at der skal øges til 

250 studerende på medicin kandidat.  

 

Fokus på trivsel 

 

SN-medicin 

12 Hvordan sikrer vi at ledelsen på HST ser 

opmærksomhedspunkter der 

diskuteres/opstilles i studienævnet? 

 

Punkt på mødet den 28. marts  
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12 Hvad er status for retningslinjer om genbrug 

af eksamensopgaver 

Punkt på mødet den 28. marts  

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Behandlede dispensationer siden sidste møde blev gennemgået.  

SB informerede om regler for tavshedspligt i studienævnet.  

Studievejledningen gjorde opmærksom på at der ikke har været sendt information til studerende om ansøgning til 

betinget kandidatoptag. Desuden har der været en del spørgsmål vedr. regler for retskrav. HN tager kontakt til 

kandidatoptag for at få bedre information ud til de studerende vedr. regler og deadlines på området.  

Studievejledningen overvejer fremadrettet at invitere til et zoom møde medio februar for at orientere studerende om 

regler for optagelse på kandidatuddannelserne samt regler for retskrav. 

På MedIS kandidat er der behov for at få information om kandidatoptag meget tidligere pga. stillingtagen til grenvalg.  

Studievejledningen informerede om, at de har aftalt et møde med central vejledning for at blive opdateret vedr. regler om 

optagelse.  

 

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

Referat fra sidste møde og dagsorden blev godkendt.  

 

3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidst  

Studienævnsformand 

Opslag i høring hos MedIS-rådet og MedIS studerende vedr. udpegning af nyt medlem for MedIS 

Da et udpeget medlem til MedIS ikke har ønsket at indtræde i studienævnet har SB og HN kontaktet tre suppleanter for 

MedIS som alle har sagt nej tak til at overtage den ledige plads. Iben Bang Andersen har meddelt, at hun ønsker at 

indtræde for MedIS. Derfor er der igangsat proces med høring i studienævnet og udpegning af Dekanen. Efter endt 

høringsfrist er Valgsekretariatet den 13. marts vendt tilbage og har meddelt at der ikke har været indsigelser. Iben Bang 

Andersen er således indtrådt i studienævnet for repræsentationsområdet MedIS frem til 31. januar 2024.  

Afholdt møde med studieservice vedr. ændring af orlovsregler på medicin kandidat 

JKK, SB og HN har været til møde med studieservice vedr. ønske om mulighed for at kunne få et års begrundet orlov til 

forskning og derimod nedsætte mulighed for ubegrundet orlov på kandidat til 6 måneder.  

Dette vil være en studieadministrativ beslutning og ansøgningen ligger nu til godkendelse hos juristerne i studieservice. 

 

De medicinstuderende i studienævnet gjorde opmærksom på at forslaget har været vendt i medicinerrådet og holdningen 

er, at det indskrænker muligheden for at tilgodese de studerende som ønsker at udvide deres kliniske færdigheder. 

SB sagde, at hvis studerende har haft 6-7 måneders vikariat, er de studerende højt kvalificeret til at gå ind i KBU. 

 

SB informerede om at de 12 måneders orlov til forskning muliggør at flere studerende kan forske med gode muligheder 

for et års forskningsstipendie. Der er flere studerende som har brugt et års ubegrundet orlov til vikariater og dermed ikke 

har haft mulighed for at for at få yderligere orlov til forskning.  

 

SC foreslog at det udbredes mere på bachelor at der er mulighed for forskning.  

 

GN informerede om aktive studenterforsknings foreninger på KU, AU og SDU. Foreningen på AAU skal etableres igen.   

 

• KU: Panum UngdomsForsker Forening (PUFF) Panum UngdomsForsker Forening – En basisgruppe til dig med 

interesse for forskning! (puffnet.dk) 

• AU: Selvskab for medicinsk studenterforskning (SMS) Selskab for Medicinsk Studenterforskning → Prægraduat 

forskning 

• SDU: Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere SDU (SSF); SSF - Sundhedsvidenskabelige 

Studenterforskere SDU | Odense | Facebook 

https://puffnet.dk/
https://puffnet.dk/
https://studenterforskning.dk/
https://studenterforskning.dk/
https://www.facebook.com/ssf.sdu/?locale=da_DK
https://www.facebook.com/ssf.sdu/?locale=da_DK
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• Studenterforskning Aalborg – facebook: StudenterForskning Aalborg | Facebook 

 

LBT sagde at der skal mere fokus på studenterforskningsforeninger. JKK inddrages i arbejdet som udbredes på 

bachelor. SB og SRP er i gang med at se på stipendiemuligheder for MedIS. Det er muligt at søge Erasmus 

Scholarships som er velegnet ifm. et år i udlandet for MedIS. 

 

GN foreslog at der ses på rettigheder for stipendiater, hvor stipendiet udbetales af regionen, da stipendier er 

registreret som fuldtidsarbejde.  

 

Procedure for udarbejdelse af eksamenssæt 

JKK har udarbejdet et udkast til procedure for udarbejdelse af eksamenssæt og dermed kvalitetssikring.  

Proceduren udsendes snarest til underviserne og præsenteres på studienævnsmødet den 28. marts.  

 

Revidering af uddelegeringsinstruks vedr. sagsbehandling 

AJ, SB, LKK og HN har afholdt møde den 7. marts, hvor uddelegeringsinstruksen bliver gennemgået og revideret. 

Instruksen sendes til godkendelse i studienævnet på mødet den 28. marts.  

 

Erklæring om tavshedspligt i forbindelse med indtrædelse i studienævnet 

Nye studerende skal underskrive en erklæring vedr. tavshedspligt ifm. personsager. Erklæringen blev underskrevet og 

sendt retur til HN..   

 

Studienævnsseminar i Odense 

SB orienterede om de overordnede fokusområder fra studienævnsseminaret i Odense som blev afholdt 28. februar til 1. 

marts. Formand for censorformandsskabet Bjarne Møller Madsen deltog og informerede blandt andet om indhold i 

årsrapporten for censorformandsskabet.  

 

Bjarne Møller Madsen havde stor fokus på at en væsentlig del af kvalitetssikringen i studiet er den eksterne censur.  

 

Bjarne Møller Madsen pointerede at der skal være mundtligt forsvar af alle specialer/projekter og det vil være at 

foretrække med fysisk fremmøde. Projektgrupperne er for store og der var ønske om at de reduceres til max 4 personer. 

 

Bjarne Møller Madsen bemærkede at mange eksaminer med multiple Choice er en udfordring for at opnå optimal kvalitet 

af lægeuddannelsen.  

 

SA nævnte, at ved manglende kvalitet i uddannelsen kan der blive indført nationale eksamenssæt.  

Mange steder i verden anvendes national eksamen, hvilket er veldokumenteret som ikke at være troværdigt. Vores 

bolværk imod dette er ekstern censur, så det er meget vigtigt, at vi bakker op om dette princip for at undgå national 

eksamen.  

 

JKK holdt et oplæg om overgang fra medicin kandidat til KBU. I Aalborg har studerende det svært ved overgang fra 

bachelor til kandidat. Derimod har Aalborg studerende det nemmere i overgang fra kandidat til KBU.  

Der ses på problematikken i den igangværende studieordningsrevision for medicin. 

SA nævnte, 2 ph.d.-afhandlinger der ser på overgangene fra bachelor til kandidat hhv. fra kandidat til KBU, hvor den 

klinisk funderede kandidat udjævner overgangen således, at det bliver i 2 trin.  

 

Næstformand 

Der er store problemer med at få sat gang i foreningslivet. Det er også et stort problem på de andre Universiteter. Der er 

igangsat samarbejde med AU, SDU og KU. Særligt på KU er der igangsat en indsats på området, og KU ønsker at 

samarbejde med AAU.  

 

 

https://www.facebook.com/StudenterForskningAalborg
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Andre meddelelser 

SA fortalte at fra KI indtastes adgang for alle studerende til alle individuelle klinikophold. I en opdatering af de digitale 

systemer er nogle adgange gået tabt og skal genetableres manuelt. Resultatet er at studerende i en periode mangler 

adgang til enkelte elementer i den elektroniske patientjournal.  

 

4. Godkendelse af forretningsorden  

Forretningsordenen blev godkendt og er lagt på hjemmesiden. 

 

5. Godkendelse af årshjul  

Årshjulet blev godkendt.  

 

6. Godkendelse af eksamensprincipper  

Eksamensprincipperne blev godkendt.  

 

7. Status vedr. studieordningsrevision – Medicin  

Der afholdes som planlagt heldagsmøde den 16. marts for medicin. Studienævnet besluttede at mødedeltagerne til 

mødet er faste VIP og studerende i studienævnet. Henrik Bøggild, Tue Bjerg Bennike, Patrik Kjærsdam, Jette Kolding 

Kristensen. For behandlere blev udpeget til nedenstående fagområder. For behandlerne skal gennemgå det indkomne 

materiale fra faggrupperne forud for mødet den 16.3. 

 

Biokemi, genetik: SC + TBB   

Farmakologi: MST + AJ  

Immunologi, Mikrobiologi, Dermatologi, Infektionsmedicin, Hæmatologi: SB + AJ  

Patologi, Histologi: LBT og AJ   

Bevægeapparatet (herunder ortopædi, reumatologi, sportsmedicin):SB + GN  

Nervesystemet, Sanseorganer (herunder øre, næse, hals, øje, neurologi, neurokirurgi), funktionelle lidelser: LBT + AJ  

Psykiatri og psykologi: SC + JKK  

Intern medicin (kardiologi, endokrinologi, lunge-, nyremedicin, hæmatologi, geriatri, gastroenterologi): SA + GN  

Almen medicin, socialmedicin, arbejdsmedicin, retsmedicin: HB + GN  

Radiologi og nuklearmedicin: SB + AJ  

Akutmedicin anæstesi og traume (herunder thoraxkirurgi): SA + GN  

Pædiatri, Barnets vækst – (Charlotte Overgaard): MST + SC  

Gynækologi, Obstetrik, Reproduktion, Sexologi: MST + SC  

Kirurgi – abdominal, thorax, urologi, plastic, kar, onkologi, palliation: GN + SB  

  

Case koordinator (fokus på bachelor igennem alle case-modulerne og fokus på overgang til kandidat):TBB + GN  

  

Folkesundhed, Epidemiologi, Statistik:   SC, GN, HB, JKK  

Problem baseret læring (PBL), Etik, videnskabsteori, kommunikation: SC, GN, HB, JKK  

Statistik (forsøgsdesign og metoder:  SC, GN, HB, JKK  

 

8. Status vedr. studieordningsrevision – MedIS  

SB præsenterede et forslag til arbejdsgrupper vedr. studieordningsrevisionen for MedIS. Det blev aftalt at afholde et 

arbejdsmøde den 12. maj. Når der er et udkast klar vedr. studieordningsrevisionen for medicin, vil studienævnet 

nedsætte faggrupper for de fag der er MedIS specifikke indenfor blandt andet grenretninger samt mulige nye fag. 

Deltagere til studieordningsrevisionen for MedIS vil herefter blive inviteret til mødet.  

Arbejdsgrupperne skal som ved medicinrevisionen lave forslag til om den nuværende studieordning er dækkende eller 

der skal ændres i sammensætningen i studieordningen.  

 

9. Igangsættelse af proces til valg af årets underviser F23  
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AJ informerede om at skemaet til brug ved indstilling af årets underviser skal revideres. Blandt andet skal være en 

vejledning til studerende ifm. udfærdigelse af indstillingen. Der informeres på Moodle snarest muligt og igen i efteråret.  

10. Forslag til emner som studienævnet skal interessere sig for i kommende studienævns år  

GN foreslog at der ses på kapacitet på medicin kandidat på baggrund af udsagn fra rektor om at der skal øges til 250 

pladser på medicin kandidat.  

 

Studienævnet ønskede desuden at have fokus på trivsel. 

 

11. Hvordan optimerer studienævnet behandling af semesterevalueringer/semesterkoordinatorrapporter og 

semesterbeskrivelser to gange årligt  

Studienævnet diskuterede, hvordan vi optimerer arbejdet med at behandle semesterevalueringer/ 

semesterkoordinatorrapporter og semesterbeskrivelser.  

 

Studienævnet diskuterede udfordringer vedr. godkendelse af semesterkoordinatorrapporter på baggrund af SurveyXact. 

 

Studienævnet ønskede besked om, hvilke krav der stilles til semesterkoordinator ifm. udarbejdelse af 

semesterkoordinatorrapporten. Der var forslag om at der en meget udførlig vejledning til semesterkoordinator som 

beskriver præcist hvad der forventes ifm. udarbejdelse af rapporten.  

Studienævnet diskuterede, hvor meget arbejde studienævnet skal bruge på rapporter, hvis besvarelsesprocenten er 

meget lav.  

 

Studienævnet var enige om, at arbejdet med at godkende semesterkoordinatorrapporter er meget usikkert (pga. lav 

svarprocent) og tidskrævende.   

 

Studienævnet ønskede at Hjørring og Thisted fremadrettet bliver adskilt.  

 

For at få en ”rød tråd” i arbejdet med behandling af semesterkoordinatorrapporter og semesterbeskrivelser to gange 

årligt blev studienævnet enige om at medlemmerne af studienævnet går sammen to og to og behandler SurveyXact og 

semesterbeskrivelser. Studienævnet besluttede nedenstående fordeling af for behandlere til gennemgang af 

semesterkoordinatorrapporter og semesterbeskrivelser:  

 

Bachelor:  

1. sem:  IA og SB 

3. sem:  BS og MST 

5. sem: TS og LBT 

 

Kandidat medicin: 

1. og 2. sem: SC og LA 

3. og 4. sem: GN og SA 

5. sem: GN og SA 

 

Kandidat MedIS: 

1. sem: AJ og CB 

3. sem: AJ og CB 

 

Sexolog: 

SC og LA 
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12. Eventuelt  

• Orientering vedr. besøg fra Maastricht v/ PKK – 12., 13. og 14. april./. 

PKT informerede om det kommende besøg fra Maastricht Universitet, som del af arbejdet med at udvikle og 

styrke vores case undervisning. Et foreløbigt program blev fremlagt, og der blev spurgt ind til deltagelse fra 

studienævn og studerende ved bestemte aktiviteter.SB og MST meldte sin deltagelse til punktet vedr. ”Meeting 

with the case-revision group and study board” onsdag den 12/4 kl. 14.30 til 15.30. AJ deltager i rundvisning efter 

kl. 16.15. 

 

• Invitation til deltagelse i pilotprojekter vedr. integrationen af SSH- og STEM-kompetencer i AAU's 

uddannelser 

PKT informerede studienævnet om arbejdet med integration af SSH og STEM kompetencer på tværs. Der blev 

også informeret om muligheden for at tilmelde pilotprojekt. Efter diskussion, blev det vedtaget at studienævnet pt 

ikke har tiden til at deltage i pilotprojekt, grundet arbejdet med studieordnings revision.  

 

• Hvordan sikrer vi at ledelsen på HST ser opmærksomhedspunkter der diskuteres/opstilles i 

studienævnet 

Pkt. til mødet den 28. marts. 

 

• Hvad er status for retningslinjer om genbrug af eksamensopgaver 

Dette arbejdes der på. JKK informerer på mødet den 28. marts. 

 

• Ændring af eksamensdato KI 

Skriftlig eksamen i Integreret Intern Medicin, Kirurgi og Klinisk Farmakologi flyttes fra 20. april til 19. april. 

Eksamensændringen blev godkendt.  

 

 

 

 


