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Referat fra studienævnsmøde nr. 8 – 2022  

Tirsdag d. 22. november, 12.30-15.30, NJV14, 3-119 

 

 

Studienævn for Medicin 

Niels Jernes Vej 12 A5-116 

9220 Aalborg Øst 

Tlf. 9940 2430 

hn@hst.aau.dk 

6. december 2022 

 

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 
An-Mei Yang Lindgren Svendsen, næstformand (AS), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ)  
Iben Bang Andersen (IA) – MedIS 
Medicin 
Johanne Havskov Thygesen (JT), Andreas Hesthaven (AH), Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA)  
 
Observatører    
MMA – Anita Egholm Jensen (AEJ) 
TM – Tue Bjerg Bennike (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 
Medicinerrådet - Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA) 
MedIS-rådet - Sofie Emilie Rudgaard Nyrup 
 
Afbud fra  
Iben Bang Andersen, Jette Kolding Kristensen, Tue Bjerg Bennike, Louise Pape Haugaard, Henrik Bøggild, Simone Riis 
Porsborg, Anita Egholm Jensen, Stig Andersen 
 
Referent: Helene Nørgaard 
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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 sidste møde  
4. Orientering om forsinkede studerende 
5. Behandling af semesterbeskrivelser F23 
6. Eksamens- og reeksamensplan for F23 til godkendelse 
7. Behandling af årlig datapakke 
8. Status vedr. påbegyndt studieordningsrevision  
9. Trivsel på 5. semester bachelor 
10. Orientering om undervisningskapacitet på medicin kandidat i Hjørring 
Pkt. blev flyttet til studienævnsmødet den 13. december 
 
Action points fra mødet 

Punkt Overskrift Actionpoint Ansvar 

3a Afholdt møde med internationalt kontor vedr. 

Nordplus Medicin og Erasmusprogram 

SB og HN udarbejder en procesbeskrivelse vedr. 

udlandsophold og stipendier 

SB og HN 

3d Møde fra Maastricht University  

 

AS kontakter studerende vedr. deltagelse i møde 

og giver besked til PKK 

AS 

5 Behandling af semesterbeskrivelser F23 De ikke behandlede semesterbeskrivelser 

behandles på studienævnsmødet den 13.12 

HN 

8 Status vedr. påbegyndt studieordningsrevision Der er indkaldt til forberedelsesmøde vedr. 

stormødet den 12. december. Mødet afholdes 

den 6. december.  

 

Liste over fagkoordinerende teams og 

tovholdere opdateres og udsendes til 

studienævn og undervisere inden stormøde  

HN 

 

HN 

 

 

10 Orientering om undervisningskapacitet på 

medicin kandidat i Hjørring 

Punktet blev flyttet til studienævnsmødet den 13. 

december 

JKK 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Dispensationer og meritansøgninger siden sidste møde blev gennemgået og afgjort.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
3. Orientering om sager og møder der er relevante for studienævnet siden sidste møde fra 

a) Studienævnsformand 
2. runde optag for MedIS 
I 2023 vil der blive åbnet på i 2. runde MedIS kandidatoptag, hvis der er under 50 som har sat ja til uddannelsen. 

 
Afholdt møde med internationalt vedr. Nordplus Medicin og Erasmusprogram 
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Nordplus Medicin henvender sig til medicinstuderende som ønsker at tage en del af deres uddannelse i Skandinavien. 
Erasmusprogrammet er en mulighed for alle studerende på AAU og er udveksling og stipendier. Til MedIS henvender det sig 
mest projektarbejde i udlandet https://www.internationaltkontor.aau.dk/stipendier-legater/erasmus-legat/ 
 
Der har været afholdt møde fredag den. 11. november med deltagelse af internationalt kontor, SB, JKK. Louise Vejen Klit Kolind 
og HN. På mødet blev der orienteret om de forskellige muligheder for udlandsophold og stipendier og der var en diskussion om, 
hvordan de studerende bliver informeret om mulighederne. Det blev besluttet at der laves en procedurebeskrivelse samt lægge 
information på hjemmesiden til de studerende, således det er klart for både ansatte og studerende, hvordan proceduren er for 
disse muligheder.  
I proceduren vil det blive beskrevet, hvilke typer stipendier der kan anbefales at søge til de forskellige ophold. 
Studienævnet diskuterede problemet med længden af kandidatuddannelsen i medicin, når der er mulighed for mange typer 
stipendier og orlov. HN bliver kontaktperson for Nordplus medicin. 
 
b) Næstformand 

AS informerede om at de nominerede undervisere til årets underviser i Studienævn for medicin har fået besked. I næste 
uge er der møde med de to andre næstformænd i studienævnene på HST og Strategisk rådgiver Pernille Lykkegaard vedr. 
indstilling til Fakultetets årets underviser. 
 

c) Studieleder 
Afbud fra JKK. 
 

d) Observatører 
Undervisning i kirurgi i Hjørring 
LA informerede om at case undervisning i kirurgi til næste semester ikke starter op i Hjørring.  
Der stilles ligeledes heller ikke bus til rådighed, da de studerende foretrækker egen transport.  
 
Møde fra Maastricht University  
PKK informerede om at Diana Dolmans og Sylvia Heeneman fra Maastricht University der har PBL ligesom Aalborg 
kommer på besøg i april. De to professorer har stået for studieordningsrevisionen og har ændret på lægeuddannelsen.  
Når de kommer på besøg, har de ønsket ikke kun at mødes med ledere og ansatte på AAU, men også have møder med 
studerende.  
PKK opfordrede studerende i studienævnet til at deltage i møde med de to professorer for at fortælle om uddannelsen.  
Møderne afholdes over 2 til 3 dage i april. 
  
AS kontakter sig til MedIS og Medicinerrådet, Studievejledningen og andre studerende og opfordrer til at deltage i mødet: 
AS giver PKK besked om deltagere.   
 
Oplæg vedr. afskaffelse af modulplan  
Studievejledningen har holdt oplæg om afskaffelse af modulplanen. Oplægget lå for sent i år og der er plan om at 
fremadrettet lægges det ifm. efterårsferien. JKK og LPH er i gang med at planlægge at oplægget lægges ind i starten af 
semestrene. Det er tale om forskellige oplæg på årgangene.  
LBT informerede om, at Christina Melsen er koblet på opgaven med at se på case modellen som skal indeholde fokus på 
trivsel. Christina Melsen inddrager studievejlederne for Medicin og MedIS. 
 

4. Orientering om forsinkede studerende  
SB informerede om opgørelse og samtaler med forsinkede studerende. 
Der har været 144 forsinkede studerende i alt – fordelt på 115 røde og 29 gule. 
 
Medicin kandidat 
61 røde og 4 gule.  
Af disse 65, var der kun 4 uden en eksisterende studieplan – men der var taget hånd om disse 4. 
 

https://www.internationaltkontor.aau.dk/stipendier-legater/erasmus-legat/
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Medis kandidat 
1 rød, som der var taget hånd om. 
 
Medicin bachelor 
30 røde og 14 gule. 
Der blev sendt 14 breve med tilbud om samtale – 1 enkelt takkede ja. 
Der blev sendt 12 breve med tilbud om vejledning. 
 
Medis bachelor  
23 røde og 11 gule. 
Der blev sendt 18 breve med tilbud om samtale – 3 takkede ja. 
Der blev sendt 10 breve med tilbud om vejledning. 
 
Konklusion: Grundigt tjek af 144 studerendes forhold resulterede i 4 samtaler. 
 
5 Behandling af semesterbeskrivelser for F23 
Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstilling fra studienævnets medlemmer.  
Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, som de var, eller om der var forhold fra 
semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator bør tage højde for i den nye beskrivelse.  
 

Semester Bemærkninger 

2. Semester MedIS 

og Medicin bachelor 

Behandles på mødet den 13. 

december. 

4. Semester MedIS 

og Medicin bachelor  

 

Behandles på mødet den 13. 

december 

6. Semester MedIS 

og Medicin bachelor 

 

Behandles på mødet den 13. 

december. 

2. Semester – 

MedIS KA 

Godkendt med rettelser. 

4. Semester – 

MedIS KA 

 

Godkendt med rettelser.  

 



 

5 
 

3. Semester – 

Medicin KA 

 

Behandles på studienævnsmødet 

den 13. december 

4. Semester – 

Medicin KA 

 

Behandles på studienævnsmødet 

den 13. december 

6. Semester – 

Medicin KA 

 

Godkendt 

4. Semester – 

Sexologi  

 

Godkendt  

 
6. Eksamens- og reeksamensplan for F23 til godkendelse  
Eksamensplanen blev godkendt med flg. bemærkning:  

OSCE ændres til intern bedømmelse.   

 

7. Behandling af årlig datapakke  

På baggrund af årlig datapakke for 2022 diskuterede studienævnet flg. opmærksomhedspunkter: 

 

MedIS BA: 

          Frafald 1. studieår er faldet fra rød 16,2 til rød 15,8% – stadig rød, men faldende 

Der er faldet 15 fra på første år. 7 er skiftet til andet studie og 8 har afbrudt studiet. Der er ikke nogen særlige forandringer i 

køn eller alder i forhold til de tidligere år. Studiestart er igen som før Corona i 2022, så det kan forhåbentlig nedsætte 

frafaldet i 2023. 

Frafald norm tid +1 er faldet fra rød 48,9 til 44,3% - stadig rød, men faldende 

Studievejledningen foreslog at MedIS får en tydeligere identitet. Der laves arrangement på 4. semester for de studerende, 

om hvad deres kompetencer giver dem af muligheder.  

MedIS-rådet er reorganiseret, og på hvert andet møde vil rådet få besøg af en færdiguddannet MedIS.  

I studieordningsrevisionen vil der blive set på at skabe en tydeligere MedIS identitet. 

 

MedIS KA: 

Frafald 1. studieår er steget fra grøn 2,2 til rød 5,2% 

Dette er en udvikling, der startede allerede i 2019, op til at der i 2020 blev genindført, at man kunne tage mere end en 

bacheloruddannelse. Dette betød, at adskillige MedIS kandidatstuderende søgte ind på medicin BA. Dette vil formentlig være 

en fortsat tendens, da karaktergennemsnittet for optag på medicin BA er faldende.    

Frafald normtid +1 er faldet fra rød 5,7 til gul 4,8 – dog stadig gul.  

Der er fortsat nogle få forsinkede studerende tilbage på KA. 
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Ledighed er faldet fra rød 16,4 til rød 9,4% – faldende men stadig rød 

Der er igangsat en kraftig indsats for at få studerende i job – karriere VIP 

De studerende arbejder i COVID19-testcenter, vaccination og laborantarbejde, og forsætter arbejdet efter kandidatgraden. 

Det er formentlig også medvirkende til at give en nemmere overgang til et akademisk job.  

De øgede adgangskrav til MedIS begynder at have effekt på ledigheden.  

Der arbejdes nu målrettet på at få de studerende til at søge job allerede inden de dimitterer. Dette er udover de allerede 

igangsatte aktiviteter. 

Der er lavet en MedIS alumne gruppe på LinkedIn af karriere-VIP Simone Riis Porsborg, hvor de studerende på sidste år af 

kandidaten er inviteret med. Yderligere er Søren Villumsen Lundsgaard og Helena Birk Wisby fra studievejleningen med i 

gruppen. 

Gennemsnitlig overskridelse af norm tid er steget fra grøn 0,5 til 2,8 måneder – dog stadig grøn 

Dette skyldes, at der har været flere uregelmæssigheder på kandidaten grundet Corona, hvor de studerende har måtte 

forlænge studiet pga. kliniske projekter, der ikke kunne starte, restordrer på materialer, nedlukning af universitet og 

manglende deltagelse i eksaminer. 

Gennemførselstiden vil formentlig blive forbedret i løbet af et par år, når eftervirkningerne af Corona fortager sig. 

Medicin BA: 

Frafald 1. studieår er steget fra grøn 2,2 til gul 8,5% 

Dette er en dybt bekymrende stigning, der kun ses for studerende mellem 20-21 år på tidspunktet for frafaldet. Vi har lavet 

en ekstensiv analyse på årsagerne: 

• Dette ses ikke for de MedIS studerende, så det er selektivt for medicinstudiet 

• Andelen af kvinder, der forlader medicinstudiet, er højere for medicin end MedIS 

• MedIS og medicin er på blandede case hold, så de har fået samme undervisning 

• Der er ingen sammenhæng til case undervisere og grupper, hvor der har været frafald 

• Der er ingen demografisk forskel på optaget af medicin og MedIS studerende 

• MedIS studerende har lidt laver gennemsnit for adgangsgivende eksamen end medicin 

• Langt de fleste medicinstuderende har forladt studiet, uden at starte på en anden uddannelse, dette er i modsætning til 
MedIS ”frafald” 

• Både MedIS og medicinstuderende har haft online undervisning i 3. g, så der er heller ikke forskelle her.  
 

Vi kan derfor ikke finde en forklaring på frafaldet på medicin første studie år i 2021-22, da MedIS er en sammenlignelig 

kontrolgruppe, der har mindre frafald end tidligere. 

 

Medicin KA: 

Frafald normtid +1 er steget fra gul 5,6 til rød 7,0% 

Frafald 1. studieår er steget fra 1,4 til 2,0% – dog stadig grøn 

Det er været meget hårdt at gå fra at sidde hjemme på bacheloren til at komme i klinik på kandidaten. De studerende har 

arbejdet meget ved siden af på kandidaten, og har ofte fået en individuel studieplan, dette kan også give frafald.  

Planlagt vejlednings timer er angivet til 0. Dette er en fejl i indrapporteringen. Det er ved at blive rettet. 
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VIP/D-VIP-ratio er faldet fra grøn 4,4 til gul 2,9% 

(Videnskabelig personale – VIP, deltidsansatte eksterne lektorer og undervisningsassistenter (D-VIP)  

Lektorer i klinikken er en klinisk lektor (VIP), dvs. man skal være speciallæger, forskningsaktiv og have en PhD-grad.  

Praktiserende læger, der varetager undervisning i almen praksis, er ansat som D-VIP. Yderligere har der været en stigning i 

ansættelse af kliniske undervisere, der ikke kan opfylde kravene for klinisk-lektor. 

Studienævnet var enige om, at det er svært at skaffe nok speciallæger med Ph.d., som kan ansættes som kliniske lektorer. 

Men der bør klart arbejdes med at finde undervisere på kliniske-lektor niveau. Der er mange af kandidaterne fra AAU, der 

tager en Ph.d. inden de bliver speciallæger, så i løbet af 5-10 år vil situationen formentlig blive bedre. 

Sexologi:  

Stud/VIP-ratioen  

Der er kun to undervisere på sexologi, og det er nødvendigt med en vis bredde i uddannelsen. Derfor bruges mange 

eksterne undervisere som er D-VIP. 

8. Status vedr. påbegyndt studieordningsrevision  

Det blev besluttet at indkalde til et forberedende møde vedr. den 12. december. SB indleder mødet den 12.12 med at orientere om 

studiets struktur.  

Forberedelse til mødet den 12. december afholdes den 6. december. LA, SA, MST, LBT, SB, JKK, AS inviteres.  

 

Medicin 

HN og SB har gennemgået tilbagemeldinger fra de inviterede fagkoordinatorer. Der har været stor tilslutning og studienævnet blev 

enige om nedenstående ændringer på baggrund af tilbagemeldte kommentarer fra de kontaktede undervisere. 

  

- Sinan Said tovholder til nervesystemet og bevægeapparatet i stedet for Søren Kold. 

- I faggruppen for psykiatri og psykologi indtræder Gry Kjærsdam Telléus 

- Henrik Vardinghus kontaktes for at indgå i Problembaseret læring og videnskabsteori 

- Forsøgsdesign og metoder (statistik)på 6. semester. Henrik Bøggild skal kontaktes for at deltage evt. også Dan Karbing og Martin 

Bøgsted.  

 

HN opdaterer liste over de fagkoordinerede teams og tovholdere som sendes ud til studienævnet og de involverede undervisere.  

 

MedIS 

LBT fortalte at der har været afholdt et møde vedr. proces for MedIS studieordningsrevision. Der skal ikke ske mere for MedIS før 

efter stormødet.  

Møde udskydes til januar så der er blevet styr på processen for medicin. Der er behov for at studienævnet og studerende melder ind 

til at være med i arbejdsgrupperne. Der indkaldes til møde i januar. 

 

9. Trivsel på 5. semester bachelor  

LBT informerede om, at hun er i dialog med ledelsen vedr. den dårlige trivsel på 5. semester.  

De studerende er udfordrede pga. Corona årene. De mangler det sociale fra starten fra studiet.  

På 3. semester er der også udfordringer og her er der lignende forløb i gang.  

Det er også en udfordring af få studerende med i de forskellige råd og at få dem til at deltage i arrangementer mm. efter at havde 

siddet meget hjemme.  
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Det er generelt en udfordring på hele bachelor men flest udfordringer på 5. semester. Her er der mange studerende som beskriver at 

de har angst for at deltage i arrangementer med mange mennesker.  

Ledelsen har ønske om at få mere trivsel integreret i studiet og i case.  
 
Der arbejdes på et trivselsarrangement den 16. december om eftermiddagen. 
 
LBT fortalte at der er arrangeret et møde den 28. november med fokus på trivsel, hvor AU, Studievejledningen er inviteret. På AU er 
der samme udfordringer. Til mødet er Christina Melsen inviteret.  
 
Studienævnet havde en diskussion om trivselsproblemer. Studievejledningen gjorde opmærksom på at der er en klar tendens til at 
mange studerende har urealistiske planer efter Corona, hvor samfundet er åbnet op igen. De påtager sig for meget arbejde udover 
studiet, med fritidsarbejde, faglige foreninger, idrætsklubber, frivilligt arbejde, rejser mm.     
 


