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Ad. 1 Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Dispensationsansøgninger blev behandlet. 

Studienævnet diskuterede, hvordan de bedst håndterer de studerendes henvendelser, hvor der søges om   

dispensation til brug af enelokale til eksamen, brug af egne stole/borde og særlige hjælpemidler.  

Det blev foreslået at for at hjælpe studerende bedst muligt og undgå ekstra udgifter til særskilte lokaler, så kan 

det forsøges at afskærme bageste del af eksamenshallen for på den måde ikke at forstyrre de  

studerende som blandt andet har 25% mere tid. Dette vil kunne gøres med skillevægge. De studerende som 

har fået tildelt specialpædagogisk støtte (SPS) har mulighed for at få transporteret møbler til og fra  

eksamenslokaler betalt gennem SPS-ordningen. Studienævnet besluttede at drøfte med sekretariatet om der  

kan opsættes skillevægge i hallerne.  

 

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

Dagsordenen og referatet fra sidste møde den 24. april 2019 blev godkendt. 

 

Ad. 3 Meddelelser og siden sidst fra:  

  

a)  Studienævnsformand/studieleder 

Orientering om frafaldstruede F19 

SB og HN har afholdt samtaler med studerende som er kommet bagud med uddannelsen.  

Studerende der er kommet bagud med eksaminer svarende til mindst 5 ECTS i forhold til normeret 

studietid, er henvist til den decentrale studievejledning. 

Til de studerende som er kommet mere end 15 ECTS bagud i forhold til normeret studietid, er der sendt 

mail med invitation til en samtale. 10 studerende har taget imod tilbuddet om en samtale, hvor SB og HN 

sammen med den studerende har udarbejdet et forslag til en individuel studieplan. 

 

Fordeling over studerende som er bagud med uddannelsen F19 

 MedIS rød (bagud med mere end 15 ECTS) 41 breve afsendt med invitation til en samtale. 

 Medicin rød (bagud med mere end 15 ECTS) 13 breve afsendt med invitation til en samtale. 

 MedIS gul (bagud med mindst 5 ECTS) 33 breve afsendt, hvor vi har henvist til decentral 

studievejledning. 

 Medicin gul (bagud med mindst 5 ECTS) 10 breve afsendt, hvor vi har henvist til decentral 

studievejledning 

 

Studienævnet diskuterede, hvordan vi kan mindske frafaldet hos vores studerende og forhindre at de 

kommer bagud. Studievejledningen foreslog at der gøres en indsats for at de studerende vejledes 

allerede, hvis/når de dumper én eksamen.  

De studerende oplyste at studerende oplever at 1. semester er et let semester og de får en meget større 

udfordring fra 2. semester. DS opfordrede til at allerede efter 1. semester skal der tiltag i gang for at 

nedsætte frafald og forsinkelse på uddannelserne. Der er igangsat tiltag for hele AAU. 

Studienævnet diskuterede muligheden for at indføre mindfullness  som klinisk øvelse. 

På KU er mindfulness et frivilligt tilbud som har været afholdt med succes. 

MZJ sagde, at mentorerne oplever at de studerende mangler modenhed og forventer at alt bliver leveret 

til dem. Studienævnet foreslog at studievejledning, studienævn, MedIS-råd og medicinerråd udarbejder 
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fælles forslag til, hvordan vi reducerer frafaldet og undgår at så mange studerende kommer bagud med 

uddannelsen. 

  

AP2019-4: Ad. 3 Forslag til hvordan vi nedbringer antallet af studerende som er bagud med 

uddannelsen. Pkt. til mødet den 22. august  

 

Faglig vurdering af kandidat ansøgere til MedIS og Medicin 

Der har været afholdt to møder for henholdsvis MedIS og Medicin, hvor kandidat ansøgere som ikke 

har retskrav er blevet behandlet.  

- På MedIS har 20 søgt optagelse. 18 er blevet optaget og to ansøgere har fået afslag pga. manglende 

kvalifikationer. 

- På Medicin har 47 søgt optagelse. 15 er blevet optaget og 32 har fået afslag pga. manglende 

kvalifikationer. 

 

b) Næstformanden  

MZJ informerede fra rektoratets studieleder og studienævnsformandsmøde som blev afholdt den 16. 

maj. Der blev på mødet orienteret om følgende: 

- Information om den sparerunde som har fundet sted i foråret 2019 

- Campusservice bliver reguleret 2 år bagud. Der skal spares 12 stillinger i campusservice. 

- Der var meget fokus på frafaldet som har været stigende på AAU.  

- Forslag om kursus i konflikthåndtering for tutorene, hvis der kan findes økonomi til dette.  

- Der er stort projekt i gang vedr. skema og on-line book af lokaler(SOL). I Århus er der stor succes med at 

benytte dette system. På AAU er der kørt en test som ikke virkede hensigtsmæssigt. Det overvejes om 

projektet skal fortsættes. 

 

c) Studievejledningen 

Der er kun ganske få studerende som har henvendt sig på baggrund af udsendt mail fra studienævnet i 

forbindelse med at være bagud med uddannelsen.  

Der er ansat tre nye vejledere for idræt, MedIS og Medicin:  

Maria Damgaard Kjeldsen, Idræt 4. sem. BA 

Nitharsana Nagendram, Medicin  

Astrid Aaen Springborg, MedIS. 4 sem. BA 

Studienævnet bød velkommen til Nitharsana Nagendram. 

 

d) AAUH 

SA informerede om at skriftlig eksamen i medicin og kirurgi har været afholdt som åben-bog eksamen, 

men uden internet adgang. Dette er efter overenskomst med censorformandskabet. Eksamen foregik i 

auditoriet på Sygehus syd. De studerende havde forud beskrevet, at bordene var for smalle til alle 

papirerne. SR og SA laver en evaluering af, hvordan eksamen faktisk forløb med input fra studerende og 

fra tilstedeværende studiepersonale. SR forklarede, at han har spurgt sekretærer og tilsynsvagter om de 

oplevede problemer til eksamen, hvilket ikke var tilfældet. Evaluering fra de studerende følger. 
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e) RHN 

Afbud fra SH. 

 

f) MedIS-rådet 

Der har været afholdt studietur til København i maj, hvor der blev givet oplæg fra virksomhederne om 

hvad MedIS-uddannelsen kan føre til at karrieremuligheder. Der er blevet lavet en håndbog med 

procedure for, hvordan en lignende tur kan planlægges fremadrettet. Det er planen er at MedIS-rådet 

arrangerer en studietur med samme koncept igen til næste år. 

SB opfordrede til at studerende deltager i SUND MATCH. Der vil blive udsendt reminder om 

arrangementet fra uddannelsessekretariatet.  

SC gjorde opmærksom på at der endnu ikke er kommet nogen tilbagemelding hverken angående 

rusplanlægger eller -instruktører. De der før planlagde rusturen er ikke længere på AAU. 

Da sommerferien nærmer sig er der voksende frustration blandt ansøgerne, som gerne vil have svar.  

Der skal planlægges en god rusperiode igen til efteråret og den nye årgang skal i gang så godt som det er 

muligt. HN oplyste, at den rette at kontakte i denne forbindelse er Charlotte Høeg Pedersen i 

uddannelsessekretariatet. 

 

g) Medicinerrådet 

SC gjorde opmærksom på at der blandt  6. semesters studerende tales om, at de eventuelt kan blive 

sendt til Hjørring på både 7. og 8. semester.  

SR forklarede, at opstarten i Hjørring først er fra 2020. Der vil blive undervist på nøjagtig samme måde i 

både Hjørring og i Aalborg. Undervisningen bliver overordnet styret af 

lærestolsprofessorer/modulansvarlige fra Aalborg. Læringsmål, principper og PBL er derfor identiske på 

begge adresser. Der er ansat folk i Hjørring til at forberede undervisningen og det næste år skal bruges til 

grundigt at planlægge undervisningen på de to adresser. De studerende vil ikke komme til at pendle 

mellem Hjørring og Aalborg og vil kun blive undervist et sted. 

Medicinerrådet informerede om at der på 3. semester (hoved og familie-semesteret) administreres  

efter først til mølle princippet. SA sagde at dette ikke er tilfældet, da der benyttes samme kriterier af 

studiesekretæren som tidligere år. De eneste studerende som bliver prioriteret først er de som har børn i 

dagsinstitutioner.  

RMM informerede om at SC er valgt som studienævnsrepræsentant for medicinerrådet. 

 

h) Andre 

Ingen meddelelser 

 

Ad. 4 Gennemgang af omstrukturering i medicinsk mikrobiologi på ny studieordning  

SB informerede om omstrukturering af medicinsk mikrobiologi på 5. semester.  Der har været afholdt møde for 

at planlægge undervisningen bedst muligt i undervisningsgruppen. Planen er at der først vil være generel 

introduktion til bakterier og virus efterfulgt at immunologiundervisning og herefter de mere tværgående 

emner.  
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Ad. 5 Godkendelse af studienævnets mødeplan for F20 

Nedenstående datoer for de første fire studienævnsmøder i 2020 blev godkendt: 

1. Onsdag den 26.2 

2. Onsdag den 25.3 

3. Onsdag den 22.4 

4. Onsdag den 20.5 

Ad. 6 Behandling af semesterbeskrivelser E19 

HN gjorde opmærksom på at der fortsat mangler at blive afleveret nogle semesterbeskrivelser og enkelte 

semesterkoordinatorer har indsendt semesterbeskrivelsen, men vil senere indsende revideret version til 

godkendelse i studienævnet, da der mangler tilbagemeldinger fra modulkoordinatorer. 

 

Studienævnet besluttede at vedrørende semesterbeskrivelser E19 så vil de som ikke er modtaget pt. blive 

sendt til behandling hos de af studienævnsmedlemmer som behandler de enkelte semesterbeskrivelser. Hvis 

ikke der er kommentarer til de enkelte, vil de blive betragtet som godkendt og HN uploader de samlede 

semesterbeskrivelser på hjemmesiden, når alt er indkommet og godkendt. 

HN gjorde opmærksom på at der i forbindelse med udarbejdelse af semesterbeskrivelser er udsendt action 

point skema til semesterkoordinatorer som skulle udfyldes og sendes retur med semesterbeskrivelsen. Meget 

få har tilbagesendt action point skemaet, som er en mulighed for studienævnet for at få opmærksomhed på 

ting fra semesterkoordinatorrapporten som der er taget action på. 

Studienævnet besluttede at action point skemaet bliver revideret så der bedre skabes overblik over de tiltag 

som studienævnet har brug for at vide i forbindelse med at behandle semesterbeskrivelserne. 

 

Bachelor 

 1. semester MedIS og Medicin 

Semesterkoordinator har ikke haft mulighed for at færdiggøre semesterbeskrivelsen endnu, da der er 

nogle større ændringer som modulkoordinatorerne arbejder med. Generelt drejer det sig om 

udskiftning af undervisere, da flere fra sidste års hold er fraværende (barsel og afskedigelser). Dette 

gælder både blandt forelæsere og blandt case-vejledere.  

Status: Når semesterbeskrivelsen er klar sender HN den til godkendelse hos NG og JKK. 

 

 3. semester MedIS og Medicin 

Kommentarer til semesterbeskrivelsen:  

- Der skal tilføjes instituttilknytning for alle undervisere. 

- Udspecificering af eksamensoplysninger under eksamensformat 

Status: Semesterkoordinator sender ny version til HN indeholdende ovenstående kommentarer 

 

JKK spurgte hvordan der arbejdes med empati på bachelor. Det er en udfordring på 1. semester 

kandidat at de studerende godt kan bruge empatiske ord men der skal arbejdes med empati og 

kropssprog tidligere på uddannelsen.  

LBT oplyste, at dette kan indgå i klinisk kompendium. Der er planlagt møde vedr. revision af klinisk 
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kompendium den 5. juni. JKK får invitation til mødet.  

 

 5. semester MedIS og Medicin  

Semesterkoordinator har gjort opmærksom på at nogle moduler stadig mangler en del planlægning, da 

modulansvarlige har ikke haft tid til at planlægge eller finde undervisere endnu. Der vil blive sendt en 

revideret semesterbeskrivelse snarest muligt. 

 

JKK spurgte om undervisning i analysemetoder på medicin. SB informerede om at dette er ændret fra 

6. semester 2020 (ny studieordning), hvor forsøgsdesign og metoder også bliver et fag for medicin. 

  

JKK spurgte, hvordan der undervises i generel kommunikation i forbindelse med afgivelse af prøvesvar 

til en patient. SB sagde at det indgår i nogle cases, men de studerende på bachelor skal forholde sig til 

teori og udredning af diagnoser og sygdomme og ikke til selve behandlingen og kommunikationen. 

SR bemærkede at det er hensigtsmæssigt at kommunikation ligger på kandidaten, hvor det at 

kommunikere med patienterne gennemføres i praksis.  

JKK foreslog at der startes med introduktion til kommunikation til kliniske øvelser, så det er øvet, når 

de studerende møder patienter.  

NA gjorde opmærksom på at modul 3.1, nervesystemet I står som forudsætningsfag for ”den aldrende 

patient”. I studieordningen er det ikke skrevet som forudsætningsfag, men hvis man henter 

modulerne, så står der at det er forudsætningsfag. SB og HN afklarer uoverensstemmelsen. 

Status: Der modtages en revideret semesterbeskrivelse fra semesterkoordinator snarest muligt som 

sendes til godkendelse hos SC og SA. 

 

Kandidat MedIS 

 1. semester MedIS  

Status: Semesterbeskrivelsen blev godkendt. 

 

 3. semester MedIS 

Status: Semesterbeskrivelsen blev godkendt  

 

Kandidat medicin 

 1. semester Medicin  

JKK bemærkede at kan tilføjes mere omkring almen medicin i semesterbeskrivelsen. 

Status:  SR sender semesterbeskrivelsen til revision til JKK som herefter sendes til HN til upload.  

 

 3. semester Medicin 

Status: Fuldt navn på undervisere i dermatologi.  

Under aktivitetstyper og titel: Her skal tilføjes hvilken type undervisningen (case-undervisning?) 

 

 4. semester Medicin 

Status: Semesterkoordinator har bedt om udsættelse til sidst i maj, hvor HN sender den til behandling 

hos LBT og RMM 
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 5. semester Medicin 

Status: Semesterbeskrivelsen blev godkendt studieordning og institut er rettet. RMM fremsender ny 

version til HN 

 

 

Master i sexologi 

 1. semester Sexologi 

- Niveau II skal fjernes.  

- Beskrivelse af eksamen skal uddybes jfr. ny templat for alle moduler.  

- Omfang og forventet arbejdsindsats skal udfyldes for alle moduler. 

Status: HN fremsender kommentarer til semesterkoordinatorer og afventer revideret version  

 

Studienævnet bemærkede at mange semesterbeskrivelser ikke er færdige til behandlingen på 

studienævnsmøderne. Studienævnet er klar over at det i år har været svært for Instituttet at få 

semesterkoordinatorer på plads tidligt pga. personalereduktioner. Studienævnet ønskede at der næste 

semester er udnævnt semesterkoordinatorer tidligere. 

 

Ad. 7 Eksamens- og reeksamensplan for E19 til endelig godkendelse 

SB informerede om at i forbindelse med planlægningen er det forsøgt at tilstræbe at eksamensperioderne er 

tre første uge i januar og reeksaminer sidste uge i februar og først i marts.  

 

Studienævnet havde følgende kommentarer til 2. behandling af eksamensplanen: 

 

 Introduktion til problembaseret læring, 1. semester. Offentliggørelsesdato ændres til den 22. januar. 

Reeksamen bliver 21. februar 

 LBT undersøger med modulansvarlige om det har hjulpet på fagets afvikling i reproduktion at lægge 3.1 

i april. Når der er et svar beslutter studienævnet om 3.1, nervesystemet og bevægeapparatet I fortsat 

skal ligge i april.  

 Almen farmakologi reeksamen bliver den 6.3 

 Quality development and patient safety er placeret den 21. januar i samme periode som 

projekteksamen (15.1 til 24.1), hvilket derfor ikke er muligt. Studienævnet foreslog at flytte Quality 

development and patient safety til den 13. januar. 

SB har undersøgt mulighederne med studiesekretæren og eksamensdatoen for kurset bliver: 14. 

januar 2020 

 The economics of health and health care ønskes flyttet til den 3. januar eller den 8. januar.  

Ligger nu den 6. Januar. 

SB har undersøgt muligheden med studiesekretæren og eneste mulige eksamensdato for kurset er:  

6. januar 2020 

 Principles of marketing and marketing management ønskes flyttet til den 3. eller 8. januar.  

Ligger nu den 10. januar. 

SB har undersøgt mulighederne med studiesekretæren og eksamensdatoen for kurset bliver: 10. 

januar 2020 
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 Genomics, proteomics and bioinformatics in disease and diagnostics. Eksamen er nu blevet godkendt 

som skriftlig eksamen af studielegalitet. Studieordningen rettes til i forbindelse med revisionen 

Studienævnet foreslog dato for skriftlig eksamen den 3. januar.  

SB har undersøgt muligheden med studiesekretæren og eksamensdatoen for kurset bliver: 6. januar 

2020 

 

AP2019-4: Ad. 7 Eksamensplan og reeksamensplan for E19 til endelig godkendelse på SN mødet den 22. 

august.  

 

8. Status på arbejdet med årligt opstartsarrangement på MedIS kandidat  

Der var ikke indkommet yderligere opdatering til arbejdet med at planlægge det årlige 

opstartsarrangement som igangsættes til efteråret 2019 for MedIS kandidat. 

 

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

JKK foreslog at der udsendes et spørgeskema til medicin kandidat fra 2016-2018. Spørgeskemaet kan 

indeholde kategorier af de 7 lægeroller samt spørgsmål der relaterer til KBU lægens oplevelse af robusthed 

og mangel på samme. Det er vigtigt at undersøge, hvad vi gør rigtigt godt, og hvor vi har et 

udviklingspotentiale. 

PS informerede om at ”Yngre læger” har igangsat en undersøgelse.  

Det blev aftalt, at JKK og PS mødes for at afholde møde om spørgeskema.  

SR informerede om at der i forvejen er igangsat proces for at evaluere forløbet for de første medicinere 

som har været i KBU, men pga. sygdom i sekretariatet er dette ikke færdiggjort endnu.  

Studienævnet bemærkede at det er vigtigt med systematisk spørgeskema også i forbindelse med 

kvalitetssikring. Hvis der nedsættes arbejdsgruppe til udarbejdelse af spørgeskemaet vil JKK gerne deltage.  

 

10. Omorganisering af undervisningen på 3. og 4. semester bachelor – forslag fra biomedicin  

SB informerede om at der er kommet henvendelse fra biomedicin hvor der foreslås reorganisering af 

undervisningen på 3. og 4. semester. Der er også sendt den samme henvendelse til institutledelsen.  

Studienævnet diskuterede forslaget. 

Forslaget går ud på at kunne afholde nuværende 3. semester om foråret og 4. semester om efteråret. 

Dette vil kræve en justering af studieordningen som alligevel skal revideres til efteråret. 

LBT informerede om at hun har talt med TAP i biomedicin og der er den holdning at man ved at 

reorganisere blot flytter stressfaktorer til et andet semester.  

PS sagde at det vil være en fordel at der går et stykke tid imellem nervesystemet I og nervesystemet II. 

MST påpegede at der er stor bekymring for større årgange de næste år. Studienævnet bemærkede at 

instituttet skal vurdere om der er bemanding til opgaven.  

DS påpegede at der er en grund til at rækkefølgen i studieordningen er som den er nu. Statistik på 3. 

semester skal ligge som grundlag til 4. semesterprojekt. 

 

Studienævnet diskuterede forslaget og besluttede at der ikke skal laves omstrukturering kun på baggrund 

af manglende bemanding. SB sender svar på forslaget til biomedicin og institut. 
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AP2019-4: Ad. 10 Omorganisering af undervisningen på 3. og 4. semester bachelor. Studienævnet var 

enige om der ikke skal laves omstrukturering kun på baggrund af bemanding. SB sender skrivelse til 

institut og biomedicin 

 

11. Eventuelt 

Status på studieordningsrevisioner og inkorporering af PBL 

SB informerede om at der er udarbejdet et koncept til studieordningsrevision af MedIS kandidat. Der er 

tekniske forhandlinger i gang. SB skal have møde med Jesper Bjørn Gorm Poulsen om det juridiske arbejde.  

Der er afsat 120 timer til fordeling på studieordningsrevisionerne. Der indkaldes til arbejdsmøder i august 

for modulansvarlige for bachelor i samarbejde med Trine Fink.  

DS informerede om at arbejdsgruppen vedr. PBL læringsmål (HB, SB og DS) kan præsentere deres arbejde i 

august. DS sagde, at det er vigtigt at hele studienævnet tager ejerskab for opgaven både studerende og 

undervisere.  


