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Referat fra studienævnsmøde nr. 8 – 2020  
Onsdag den 18. november 2020, 12.30–15.00, Microsoft Teams 
 

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

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Emil Kofoed-Olsen, (EO), Stig Andersen (SA), Annette Willemoes Holst-Kristensen 
(AK), Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA), Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH), Margrethe Groth (MG), Anne Sofie Weltz 
Jørgensen (AJ),  Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
 
Suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen (suppleant for Tue Bjerg Bennike)  
Suppleanter –Studerende 
Robert Mariusz Modlinski (RM), Freja Tang Severinsen (FS), Janne Eriksen (JE) 
 
Observatører    
Anette Engsig (AE), Anne Sig Sørensen (ASS) (MMA), Jette Kolding Kristensen (JKK), Patrik Kristoffer Kjærsdam 
Telléus (PT), Henrik Bøggild (HB), Sten Rasmussen (SR), Lasse Riis Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE),  (Astrid 
Aaen Springborg, studievejledningen) (AS), Cecilia El-Sayed Petersen (CP) (medicinerrådet), Kristoffer Bornæs Fisker 
(KF) (MedIS-rådet) 
 
Afbud: Lasse Riis Østergaard, Jette Kolding Kristensen, Henrik Bøggild og Anette Engsig 
 
Referent: Helene Nørgaard 

 
Dagsorden:  
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Meddelelser og siden sidst  
4. Behandling af semesterbeskrivelser F21  
5. Status og diskussion om afholdelse af skriftlige eksaminer i januar 2021 
6. Godkendelse af eksamensplan F21  
7. Opgradering af underviseres IT kompetencer  
8. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på case-opbygning  
9. Omfang og konsekvenser af at de studerende arbejder i beredskab ved siden af studiet  
10. Udkast til kriterier for optag på MMA 
11. Behandling af studienævnsrapport 2020 
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12. Eventuelt  
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
HN gennemgik indkomne og behandlede dispensationer siden sidste møde.  
 
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  

SB bød velkommen til Louiza Bohn Thomsen som har været på barsel og nu er tilbage i studienævnet som fast 
medlem.  
 
Ny observatør i studienævnet for MMA 
SB bød velkommen til Anne Sig Sørensen som er ny observatør for MMA, da AK går på barsel sidst i januar.  
 
Undersøgelse af studerendes oplevelse af studiestart  
Trine Fink og EO har fundet 10 studerende til at deltage i interview om studiestart. Det er studie- og 
trivselsvejledningen som har igangsat processen. Meningen er at give nogle historier fra ældre studerende 
videre til nye studerende. Der er fundet studerende, der er længere på uddannelsen, og som har lyst til at dele 
deres oplevelser fra studiestarten i et interview.   
 
Frafaldstruede november 2020 
22 studerende der er mere end 15 ECTS bagud har været inviteret til samtale med SB og HN. Kun én 
studerende har taget imod tilbud om en samtale. 15 studerende som er mere end 5 ECTS bagud har fået mail 
med opfordring til at kontakte studievejledningen.  
 
Orientering fra aftagerpanelmødet 
SB informerede fra mødet afholdt den 5. november via teams. Der var desværre mange afbud. Mødet var mest 
rettet mod MedIS og Medicin bachelor. SB holdt oplæg, da LA var blevet forhindret pga. akutarbejde. (Referat 
fra aftagerpanelmødet samt slides fra LA udsendes til studienævnet, når det er klar). 
 
Studienævnets sammensætning indtil 1. februar 2020 
SB informerede om at vi fortsætter med to faste MedIS medlemmer indtil 1. februar 2021. Det vil blive 
indskrevet i kommende forretningsorden at der skal vælges suppleant, når faste medlemmer udtræder, således 
at vi altid har 6 VIP og 6 studerende i studienævnet. Hvis der ikke er suppleanter nok vil der blive foretaget 
suppleringsvalg.  
 
Opdeling af semesterevalueringer for hhv. Hjørring og Aalborg  
Der arbejdes fortsat på opdeling af semesterevalueringer,  men det er en vanskelig proces som tager tid.  
Det kræver tekniske ændringer til spørgeskemaet.  
 
Ændring af eksamensdato for forsøgsdesign og metoder på 6. semester 
Datoen er ændret til 23. februar pga. flytning af en reeksamen og dermed ny tidsfrist for offentliggørelse af 
resultat. 
 
Undervisningsstatus Hjørring – Covid 19 
LA fortalte at der fortsat undervises på kandidat i Hjørring. Det er kun klinikophold på bachelor som er aflyst 
indtil 3. december. Efterfølgende er der 19. november igen åbnet op for de nedlukkede kommuner. 
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Høring over udvælgelseskriterier 
Der revideres hvert år liste til optagelseskriterier for kvote II på bachelor. Svend informerede om kriterierne 
som ikke ændres i år. 
AS spurgte om hvor lang tid studerende skal have haft erhvervsarbejde for at tælle med i kvote II. Vejledningen 
har fået besked om at det tæller fra 2 måneder. I vores kriterier står der 6 måneder.  
HN undersøger hvad der er korrekt i forhold til erhvervserfaring.  
 
MedIS Awareness dag  
Der er bevilget penge til at afholde MedIS Awareness den 25. november og prodekan for uddannelse har 
godkendt at arrangementet afholdes i fysisk form med forbehold for Covid 19 situationen.  
 

b) Næstformand 
AH deltog i aftagerpanelmøde. Godt møde med særlig fokus på den integration vi har fået mellem KO og KØ.   
 

c) Studievejledningen 
KF: 1. semester MedIS studerende er  i tvivl om studiet er noget for dem. De er i tvivl om de skal vælge medicin 
istedet.  
Der er igangværende dialog mellem MedIS-rådet og Mecinerrådet for at skabe bedre forståelse for 
uddannelserne og for at kunne støtte hinanden. Der er taget skridt til at fjerne kampe/udfordringer mellem de 
to uddannelser.  
 
Det blev nævnt at der er stor lønforskel i testcentrene for MedIS og Medicin, hvilket har givet udfordringer 
mellem uddannelserne.   
Studienævnet har støttet MedIS i at der ikke skal være lønforskel i arbejdet i beredskabet, da 
bacheloruddannelsen er fulgt ud sammenlignelig for MedIS og Medicin, hvilket ikke giver grundlag for at MedIS 
skal have mindre i løn for det samme arbejde. MedIS har desuden  bedre kompetencer inden for laboratorie-
arbejdet.  
 
AP2020-8: 3 SA tager kontakt til Tina Beith Christensen leder af testcentret for at forebygge at der kan komme 
flere udfordringer.  SA, PS og KF giver en tilbagemelding på næste møde den 16.12.  
 

d) AAUH 
Der er nu installeret hardware i 35 lokaler på KI hvor der undervises og der er sendt vejledning ud til 
underviserne. Det betyder at der kan afholdes digital undervisning til al undervisning dog er der ønske om at 
nogle studerende møder op fysisk. Både undervisning på Nord og Syd.  
SA sagde at streamet undervisning lovmæssigt skal slettes efter 12 mdr. Aftalen på KI er at optagelserne slettes 
af studiesekretæren efter semestrets afslutning. 
LA: Der er risiko for at optagelser bliver misbrugt. I Hjørring er der undervisere som ikke vil undervise, hvis der 
optages.  
SR: De studerende skal møde op og underviserne skal levere undervisningen. Har fået afklaret at Moodle-
rummet er lukket og kun de som skal deltage kan komme ind. Der har været en tæt dialog med IT.  
SA: Det er klar lovgivning om fortrolighed som kan give to års ubetinget fængsel, hvis reglen brydes. Der 
informeres om dette på boot-camp og i introbrev ifm. opstart.  
LA: Hvad hvis der oplyses fejl i undervisningen? SA: Det er der taget højde for i studieordningen. Patienter 
definerer pensum, dvs. at den studerende hele tiden skal være up to date med nyeste sygdomsviden. 
SA: De studerende har skrevet under på, at de har tavshedspligt.  
SB sagde at al materiale på bachelor skal betragtes som offentligt tilgængeligt og derfor skal der ikke ligge 
fortrolige oplysninger. 
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AP2020-8: 3 Studienævnet ønskede at der skal ses på sikkerheden i forhold til optagelse af undervisning. SB tager 
kontakt til ITS support. 
 

e) RHN 
Alle klinikophold på bachelor er aflyst men flyttes til forårssemesteret, så de studerende kommer igennem 
pensum og læringsmål.  
  

f) MedIS-rådet 
KF: Der har været afholdt møde den 11. november, hvor der var inviteret oplægsholder til at fortælle om, 
hvordan og hvilke jobs man kan søge som MedIS-studerende. 
 
KF: Der er udfordringer til  modul 5.3 - farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv. I alle andre kurser 
indtil nu, har det været klart og tydeligt, hvad det er, vi skal have med fra de forskellige forelæsninger eller 
cases. Problemet i dette kursus er to-delt: 
Pensum lader til at gå igen ved de forskellige forelæsninger, men selve forelæsningerne er på mange fronter 
ikke ens. Det bliver derfor meget forvirrende og svært at kode, hvad der helt præcist forventes. 
Det er ikke alle læringsmål, der er særlig veldefineret. I andre kurser anvendes terminologien "nævn", 
"definér", "beskriv" eller "redegør", men flere af læringsmålene her lægger op til en meget uklar forventning. 
Det er svært at finde information, når man ikke er klar over, hvad man skal lede efter. 
Nogen steder står der f.eks. "have viden om”. Når rammerne er så løse, og de studerende heller ikke har 
litteratur, de kan læne sig op ad, bliver det rigtig hurtigt meget svært. 
SB sagde at dette skulle være rettet i den nye studieordning 2020. 

g) Medicinerrådet 
Der er henvendelser fra studerende om at til 3. semesters videnskabsteori er kravene uklare. 
Der mangler afklaring om modulplan og om hvad eksamen kommer til at indeholde. 
PK udsender information snarest muligt.  
 
6. semester har ønske om selv at vælge case-grupper i stedet for administrativ udvælgelse.  
SB og HN går videre til studiesekretæren og semesterkoordinator for at afklare om dette er en mulighed.  
 
Ønske om at Hjørring kandidat KO kan afholdes i Aalborg. SA sagde til dette at ”Kritisk funktion” også er 
uddannelse af læger og derfor er det lovligt med transport på tværs af grænser. Desuden er smittetrykket i 
Hjørring ikke højere end Aalborg. 
 
Der afholdes online undervisning i øre, næse, hals fra uge 47. De bookede lokaler viste sig at være for små til 
undervisningen ifm. Covid 19.  
 

h) Andre 
Ingen meddelelser. 

 
4. Behandling af semesterbeskrivelser F21  
Studienævnet behandlede indkomne semesterbeskrivelser for F21. 
SB informerede om at på medicin kandidat hvor der køres parallel undervisning på de fleste semestre skal 
semesterbeskrivelsen fremadrettet kun godkendes en gang årligt i september.  
 
Bachelor 
2. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer.  
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Vejlederne på 2. semesters projekt skal være opmærksomme på at det bevilgede timetal skal bruges til 
vejledningen, eksamen mm.  
 
4. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen behandles på studienævnsmødet den 16.12 
 
6. semester MedIS og Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med forbehold for inddragelse af studienævnets kommentarer.  
 
Kandidat MedIS 
2. semester  
Behandles på studienævnsmødet den 16.12 
 
4. semester MedIS 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
Kandidat Medicin  
2. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
 
3. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt 
 
4. semester Medicin 
Der var kommentar om at foreslået litteratur skal opgives i semesterbeskrivelsen.  
SA nævnet at studienævnet har vedtaget, at der ikke findes ’anbefalet’ litteratur på medicin-kandidat, hvor der 
arbejdes med patienter understøttet af ”foreslået” litteratur. 
 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med forbehold for indskrivning af studienævnets rettelser 
 
SB vil snarest indkalde til et møde for at se på semesterbeskrivelsens opbygning på kandidaten i medicin og sikre at 
semesterbeskrivelserne opfylder kvalitetssikringskravene.  
 
6. semester Medicin 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med forbehold for indskrivning af studienævnets rettelser 
 
Master i sexologi: 
Semesterbeskrivelsen blev godkendt med forbehold for indskrivning af studienævnets rettelser 
 
AP2020-8: 4 Kommentarer fra studienævnet og information om godkendelse af semesterbeskrivelser sendes til 
semesterkoordinatorer. De godkendte semesterbeskrivelser lægges på hjemmesiden. 
 
5. Status og diskussion om afholdelse af skriftlige eksaminer i januar 2021   
SB informerede om at alle skriftlige eksaminer samt projekteksaminer og mundtlige eksaminer planlægges til januar 
2021 med fysisk tilstedeværelse. Projekteksaminer kan i nødstilfælde med kort varsel ændres til afholdelse online.  
 
SB fortalte at Rektor har meldt ud at alle studerende i nedlukkede områder, skal kunne komme til eksamen digitalt. 
Hvis det er digitale eksaminer er udfordringen at eksaminerne skal være med hjælpemidler. Pt. er der ingen 
restriktioner.  
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Studiesekretær Dorthe Skree informerede om, hvilke ting som er er igangsat vedr. januar eksaminer med 
tilstedeværelse (skriftlige stedprøver): 
  
Der er booket én hal i Gistrup Hallen, således at der kan holdes afstand. Der er blandt andet afstandsmåler til 
toiletterne.  
Når de studerende kommer ind i hallen, skal de ikke aflevere studiekort, men blot nævne nummeret.  
De får anført plads, og de studerende kommer til at få front i samme retning.  
Der vil være krav om mundbind ved indgangen og mundbind er påkrævet ved toiletbesøg. Der vil være adgang til 
sprit. Tilsynsvagter anvender visir. Der skal ses på hvordan IT vagter kan varetage deres funktion, da de tit skal ned 
til studerende og hjælpe ved at røre IT udstyr. Evt. anvendelse af handsker. 
Hallen er booket så studerende kan stå inde og vente. Når de studerende forlader hallen må de ikke vente på 
medstuderende udenfor.  
 
AP2020-8:5 Studienævnet besluttede at afholde skriftlige eksaminer januar 2021 med fysisk fremmøde. 
Semesterkoordinatorerne vil blive informeret. 
 
6. Godkendelse af eksamensplan F21   
Eksamensplanen F21 blev godkendt. Planen vil blive uploadet på eksamenssiden på HST snarest muligt. 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/ 
 
7. Opgradering af underviseres IT kompetencer 
Som besluttet på et tidligere studienævnsmøde skal der ses på undervisernes IT kompetencer.  
På kandidaten har alle kliniske undervisere været inviteret til et 2 timers møde i oktober med 
digitallæringskonsulent Johanne Bräuner Nygaard Hansen der holdt et oplæg. SA orienterede fra mødet.  
Der er efterfølgende udarbejdet en vejledning som er sendt til samtlige undervisere med henblik på at forsøge at 
løfte kompetencerne. Dette er status på udvikling af undervisningskompetencer i for hold til digital undervisning på 
medicin KA. HN har efterfølgende inviteret Johanne Bräuner Nygaard Hansen og Trine Fink til at deltage med oplæg 
på studienævnsmødet den 16. december.  
 
AP2020-8: 7 Johanne Bräuner Nygaard Hansen og Trine Fink til holde et oplæg på studienævnsmødet den 16.12. 
 
8. Nedsættelse af arbejdsgruppe til at se på case-opbygning  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på den nuværende case-opbygning på bachelor.  
Arbejdsgruppen består af PS, JT, AJ, LBT, TBB, LA samt PK. Der sendes forespørgsel til Jette Kolind Kristensen om 
hun vil deltage vedr. sammenhæng mellem KØ og KO.  
 
AP2020-8:8 Arbejdsgruppe bestående af PS, JT, AJ, LBT, TBB, LA samt PK blev nedsat til at se på case-opbygning. 
Invitation sendes til Jette Kolind Kristensen 
 
9. Omfang og konsekvenser af at de studerende arbejder som lægevikarer i beredskab mm. ved siden af studiet  
LA informerede om at kandidatstuderende i Hjørring kun er der i 4 uger. De er reelt på afdelingen i Hjørring 13 
dage. De studerende prioriterer arbejde frem for klinik. Dette er bekymrende med over 20% fravær.  
LA fortalte at der udsendes skema minimum en måned før de starter i Hjørring.  
Alligevel melder de studerende ind allerede fra starten, hvornår de ikke kan være med til undervisningen. 
LA har talt med mange studerende som føler sig presset til at tage vagter i beredskabet.  
Klinikopholdet er i forvejen reduceret fra 6 til 4 uger. 
 
Det er en udfordring, at når de studerende er lægevikarer i beredskabet er de på fast månedsløn. Derfor kan de ikke 
planlægge at være i beredskab i deres læseuger. Dette giver udfordringer med at de ikke kan deltage i 
undervisningen, da de skal arbejde et fast antal timer hver måned.  

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
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SR: Forslag om at informere studerende fra starten i Hjørring at noget undervisning er mere obligatorisk end andet.  
AS: Medicin kandidat studerende er pressede. Der er stor bekymring for dumpeprocenten på 3. og 4. semester 
efter januar eksaminerne. 
 
AH: Udfordringen er bla. at der mangler personale til at pode og studerende får mange beskeder ud om, at de 
opfordres til at deltage i pandemiarbejdet.   
PS: Det er særligt slemt på afdelinger hvor der skal nås meget på meget kort tid.  
SA: Der skal ses på differentiering mellem semestrene. Det kan indskærpes at fravær kun er 10% på enkelte 
semestre.  
SR: Tillader op til 20 % fravær for 1. og 2. semester som fungerer fint.    
PS: De mest pressede er de som også har lægevikariater.  
PS: Forslag om at læseuger inddrages til klinik. LA oplyser at dette ikke var muligt.   
 
HR er ikke i stand til at lave om på afregningsprincippet for månedsløn for lægevikarer. 
 
AP2020-8:9 Studienævnet besluttede at der skal ses på tilstedeværelse på kandidatuddannelsen. SA, SR og LA 
udarbejder et forslag som præsenteres på et senere studienævnsmøde 
 
10. Udkast til kriterier for optag på MMA 
ASS fremlagde forslag til kriterier for optag på MMA. Ønske om maximalt optag på 25 studerende for at sikre 
kvalitet i undervisning og vejledning. 
 
Kriterier for optag på MMA er: 

 MedIS bachelor med retskrav til MedIS kandidat samt motiveret ansøgning hvor der lægges mest vægt på 
karaktergennemsnittet.  

 

 Hvis der er flere ledige pladser kan kriterierne være en relevant sundhedsfaglig bachelor som 
sammenholdes med en vurdering af ansøgernes kompetencer ud fra karaktergennemsnit på bachelor samt 
motiveret ansøgning og erhvervserfaring inden for MMA. SB nævnte, at karaktergennemsnittet skal 
prioriteres højest.  

 
ASS sagde at det er svært for studerende at finde information om hvad der er studierelevant arbejde for MMA. 
ASS gjorde opmærksom på at det er problematisk at MMA betragtes som en kandidat for sig af mange, da den ikke 
er en del af BM og TM som har meget tilfælles.  
 
AP2020-8:10 Det blev besluttet at til optag 2023 indskrives disse adgangsbegrænsninger. Der vil ikke blive optaget 
flere eksterne (ikke retskravs studerende) end 25 på MMA 
 
11. Behandling af studienævnsrapport 2020  
SB gennemgik kommentarer til studienævnsrapport 2020 for hhv. MedIS og Medicin og sexologi. 
Ledighedstal er ikke klar endnu og vil blive behandlet på studienævnsmødet den 16.12. 
AK sagde at hun har udarbejdet en oversigt over, hvor mange MMA studerende som er kommet i arbejde efter de 
er dimitteret. 18 ud af 36 studerende har fået job. AK bruger LinkedIn til at få oplysninger om beskæftigelsestallet. 
 
AP2020-8:11 Ledighedstal behandles på studienævnsmødet den 16. december 
 
 
12. Eventuelt  
Krav til studerende med online undervisning 
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PK sagde at der  stilles store krav til studerende når de skal undervises online. Det kræver stor disciplin.  
PK vil kontakte IT for at få oplyst hvor mange studerende som er aktive på Moodle mm.  
SB sagde at ifm. streaming kan det ses, hvor mange studerende som har være på en forelæsning.  
Kommentarer til videnskabsteori fra studerende 
PK informerede om at til videnskabsteori er der kommet kommentarer retur fra studerende som har været glade 
for kurset og som roser undervisningsformen, hvor der skal reflekteres og analyseres. Studienævnet bakkede op om 
undervisningsformen.  
Manglende undervisningsmateriale på 5. semester 
KBF gjorde opmærksom på at 5. semesters undervisningsmateriale var forsvundet. Det er efterfølgende kommet 
frem igen.   
 


