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Referat fra studienævnsmøde nr. 3 – 2021  
Onsdag den 28. april 2021 kl. 12.30-15.00, Microsoft Teams 
 

 
       Deltagere 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
10. maj 2021/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Tue Bjerg Bennike (TBB) 
Stig Andersen (SA) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) - AFBUD 
 
Observatører    
Anette Engsig, (AE) AFBUD 
Astrid Langergaard, (AL) 
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) 
Henrik Bøggild (HB) AFBUD 
Sten Rasmussen (SR) AFBUD 
Lasse Riis Østergaard (LRØ) AFBUD 
Trine Fink (TF) AFBUD 
Studievejledningen 
Cecilia El-Sayed Petersen, medicinerrådet (CP) AFBUD 
Kristoffer Bornæs Fisker, medIS-rådet (KF) AFBUD 
 
Andre deltagere 
Trine Bovbjerg, Sekretariatschef i dekansekretariatet - SUND 
 
Sekretær og referent 
Helene Nørgaard (HN) 
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DAGSORDEN 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
2. Udpegning af ny studieleder for medicinuddannelserne  
3. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
4. Meddelelser og siden sidst fra 

a) Studienævnsformand/studieleder  
b) Næstformand 
c) Studievejledningen 
d) AAUH 
e) RHN 
f) MedIS-rådet 
g) Medicinerrådet 
h) Andre 

5. Behandling af semesterkoordinatorrapport 3. semester MedIS kandidat  
6. Behandling af dimittendundersøgelser - studerende årgang 2016-2018  
7. Opfølgning på implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 4 
8. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E21  
9.  Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringerne – Hvordan er proceduren for 
feedback  
10. eventuelt 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Behandlede dispensations- og meritansøgninger siden sidste møde blev gennemgået.   
 
2. Udpegning af ny studieleder for medicinuddannelserne 
På vegne af Dekan Lars Hvilsted Rasmussen havde studienævnet fået til opgave at indstille kvalificerede 
kandidater til funktionen som studieleder for medicinuddannelserne.  
Dekanen har ønsket indstilling af kandidater af begge køn.  
Baggrund for udpegning af ny studieleder er at Svend Birkelunds funktionsperiode ophører pr. 30. juni 2021. 
  
Der var indkommet 6 interessetilkendegivelser som blev behandlet under punktet.  
Sekretariatschef for dekansekretariatet Trine Bovbjerg deltog som ordstyrer under punktet.  
 
Studienævnet diskuterede de indkomne ansøgninger jfr. AAUS vedtægt §70 og SUND ledelsesgruppens 
supplement til vedtægten jfr. udarbejdet kompetenceprofil.  
Studienævnet besluttede på ovenstående baggrund at indstille to kandidater til funktionen som studieleder.  
HN har efterfølgende sendt indstillingerne til Dekanen.  
 
3. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste møde samt dagsorden til mødet blev godkendt.  

 
4. Meddelelser og siden sidst fra  
 
Studienævnsformand/studieleder  
Socialt arrangement på 3. semester E21 
Prodekanen har gjort opmærksom på at der er mulighed for at søge økonomisk støtte til sociale arrrangementer 
for at genoprettet den sociale trivsel for studerende efter nedlukningen. Det er særligt nødvendigt for 3. semester 
til E21, da de har været hjemme på både 1. og 2. semester uden at lære medstuderende at kende fra start på 
studiet. MedIS og Medicinerrådet kontakter prodekanen.  
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Eksperimentielle projekter 
Eksperimentielle projekter på 4. semester, 8. semester og 10. semesters afvikles med fysisk tilstedeværelse hvis 
der er ønske om det. Bachelorprojektet afvikles efter den 18. maj med tilstedeværelse. Der er tilstrækkelig 
kapacitet til at dette er en mulighed.  
 
Grupperum 
Det er nu muligt at booke grupperum for en dag. De studerende må være sammen i egen gruppe(boble). 
 
Kliniske øvelser  
Til kliniske øvelser er det nu muligt at være fysisk tilstede med gældende ”Corona pas” ligesom ved andre 
arrangementer. Dvs. har man en negativ PCR test mindre end 3 dage gammel eller det er 14 dage efter sidste 
vaccination, behøver studerende ikke blive testet.  
 
Møde vedr. behovsanalyse for MedIS 
Der er planlagt møde med konsulentfirma for at afklare nærmere vedr. behovsanalyse for godkendelse af MedIS 
som sundhedsfaglig uddannelse.   
 
Næstformand 
Der udsendes information på Moodle vedr. årets underviser midt i maj. Det er formålet at når der udsendes info to 
gange årligt tilgodeses også de undervisere som underviser i forårssemesteret.  
  
Studievejledningen 
Ingen meddelelser. 
 
AAUH 
SA sagde at der er udsendt et spørgeskema vedr. studietrivsel under Covid. 19. 557 studerende har deltaget i 
undersøgelsen dvs. 69%, hvilket er rigtig flot.  
Der er regnet på at der er gået 300 årsværk til deltagelse i beredskabet under Covid 19. 
Studienævnet får yderligere information omkring evalueringen af arbejdet under pandemien, når det er klar.   
 
RHN 
LA informerede om at der er sendt ansøgning til prodekanen om at måtte afholde OSCE med fysisk fremmøde. 
Ansøgningen er efterfølgende blevet godkendt, og planlægningen er i gang.  
- Det går godt med klinikophold. De der er vaccineret behøver ikke blive testet for at møde op. 
- Der har været afholdt fyraftensmøde med emner om den sårbare og den robuste læge.  
- Der arbejdes fortsat på at få kirurgi 1. og 2. semester til Hjørring fra efterår 2021.  
 
MedIS-rådet 
På 2. semester er der arrangement for MedIS-studerende, hvor de mødes og spiller rundbold om søndagen.  
 
Medicinerrådet 
Studerende er Corona-trætte. Oplever at Universitetet kommer med sene udmeldinger specielt vedr. de 
obligatoriske elementer. Dette har gjort det svært med arbejde i beredskabet. Der var ønske om at der kommer 
tidligere besked ud om skema/holdplaner for obligatoriske elementer.  
SB sagde, at det obligatoriske til efteråret ligger fast i skemaet, dette er drøftet med studiesekretærene.  
PS nævnte, at studerende har prioriteret vagter og bagefter fundet ud af at de havde glippet obligatorisk 
undervisning.   
6. semester medicin undrer sig over at 2. semester medicin prioriteres i klinikken. AH har forsvaret prioriteringen 
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over for de studerende. LA sagde at de studerende får det undervisning de har behov for inden OSCE. 
  
Andre 
Ingen meddelelser.  
 
 
5. Behandling af semesterkoordinatorrapport 3. semester MedIS kandidat 
Der har været meget lav svarprocent på 18%. De studerende har påpeget at der ikke har været tilstrækkeligt med 
vejledningskapacitet. Ønske om mere kontinuitet evt. medvejleder.  
Der skal sikres et bedre miljø for udenlandske studerende.  
Semesterevalueringen skal udformes på engelsk.  
Der var forslag om evt. interview med udenlandske studerende for at høre, hvad der kan gøres bedre for dem.  
 
SB informerede om at der er mange kvalificerede MedIS kandidat ikke-retskravs ansøgere til efteråret.  
AS sagde at der igen i år bliver ansat tutorer til at hjælpe de udenlandske studerende. Antallet afgøres efter hvor 
mange der starter.  
PK nævnte at det er svært at konkludere noget, når vi kun sidste år har haft to internationale studerende.  
SB fortalte at hvis alle kommer til september vil der være mange farmaceuter og studerende med klinisk 
baggrund.  
 
Studienævnet besluttede at fremadrettet, når der behandles semesterkoordinatorrapporter, vil de som behandler 
de enkelte rapporter være på som kontaktperson, når studienævnet sender deres kommentarer retur til semester 
koordinator. På denne måde sikrer studienævnet korrekt videregivelse af opfølgningspunkter til 
semesterkoordinatorerne.   
 
6. Behandling af dimittendundersøgelser - studerende årgang 2016-2018  
SB gennemgik dimittendundersøgelser for: 
 
- Medicin med industriel specialisering - bachelor og kandidat 
- Medicin - bachelor og kandidat 
- Sexologi 
 
Studienævnet havde en diskussion om SUND MATCH og specialevalg.  
 
7. og 8. semester skal inviteres med for at få kontakt med virksomheder. Der skal skrives kort profil om hver 
grenretning fra de grenansvarlige på MMA, BM og TM. Profilen skal sendes til Lasse Riis Østergaard.  
SB informerede om hvordan SUND MATCH foregår: 
 
- Først postersession hvor virksomhederne går rundt til studerende.   
- Herefter workshop hvor studerende og virksomheder snakker med en ordstyrer 
-  Til sidst mulighed for at gå rundt til virksomhedernes stande. 
 
LA foreslog, at invitere virksomheder som har MedIS-kandidater ansat til at komme og præsentere sig.  
AS nævnte at når 8. semester deltager kan der laves aftaler om eksternt samarbejde vedr. specialerne.  
 
PK nævnte at det fremgår i undersøgelsen at dimittender typisk søger job i Nordjylland og hovedstaden.  
Selvom de søger jobs i de andre regioner er det vanskeligt at få jobs her.  
SB sagde at der kommer også mange gode kandidater fra SDU og AU, så der er større konkurrence i region syd og 
midt.  
 
PS nævnte, at der mangler information vedr. speciallægeuddannelsen.  
SA sagde, at på 6. semester kommer repræsentant fra det postgraduateudvalg og fagforeningen og laver en 
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karrieredag.  
PS sagde at denne information ligger for sent på kandidaten. Hvis det lå tidligere kunne dette forbedre 
jobmuligheder efter KBU.  
JKK sagde, at der laves undersøgelse for at se på hvilke faktorer som påvirker de studerende ift. specialevalg. 
JKK foreslog at afvente evt. ændring af procedure til undersøgelsen er færdig. 
 
LA nævnte, at de studerende spørger om karrieremuligheder til klinikopholdene.  
SB sagde at for at blive speciallæge er det vigtigt at have lavet forskning og have publiceret noget. Også væsentligt 
at tænke over, hvilket vikariat man vælger under studietiden.  
 
7. Opfølgning på implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 4 
- Frafald første studie år 
- Case model 
- Ledighed MedIS  
 
Punktet blev udsat til mødet den 26. maj.  
 
8. Godkendelse af eksamens- og reeksamensplan E21  
Studienævnet diskuterede fremsendte eksamensplan for E21. Planen blev godkendt med flg. ændringer:  
 
1. semester 
Almen farmakologi blev flyttet fra 12. januar til 11. januar 
Reeksamen for ”Introduktion til basalfagene” flyttes til den 31. januar. Datoen for offentliggørelse fra ordinær 
eksamen sættes til den 14. januar, hvorefter de kan tilmeldes senest 14 dage efter, nemlig den 28. januar og 
eksamen kan afholdes den 31. januar. 
 
5. semester  
Den aldrende patient (MM) blev flyttet fra 12. januar til 11. januar 
 
Eksamensplan for medicin kandidat behandles på næste studienævnsmøde den 26. maj.  
 
9.  Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringerne – Hvordan er proceduren for 
feedback 
Punktet blev udsat til mødet den 26. maj 
 
10. Eventuelt 
Modulet Organisation and Financing in Healthcare på 8. semester er i studieordningen med bestået/ikke 
bestået. I semesterbeskrivelsen er det angivet med 7 trins skala 
Det blev præciseret at studieordningen er gældende, således at eksamen i Organisation and Financing in 
Healthcare skal bedømmes med bestået/ikke bestået.  
 

Næste studienævnsmøde afholdes den 26. maj. Mødet er forlænget til kl. 16.00 pga. udsættelse af 
flere punkter fra mødet.  
 
 
 


