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Dagsorden: 

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger 

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

3. Meddelelser og siden sidst 

4. Behandling af semesterbeskrivelser F22 

5. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 KI og HST 

6. Orientering fra aftagerpanelmødet den 22. november 

7. Eventuelt 

 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  

Dispensationer siden sidste møde blev gennemgået og behandlet.  

 

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

Referat fra sidste møde og dagsorden blev godkendt. Der indkom flg. punkter til eventuelt: Overlap mellem modulerne 

farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv og regulatoriske og etiske aspekter i klinisk forskning. 

 

3. Meddelelser og siden sidst fra  

a) Studienævnsformand/studieleder  

Reduktion af rekvisitionsnorm for vejledning af projektmoduler 

Instituttet har modtaget vores henvendelse vedr. bekymring om reduktion af rekvisitionsnormen. LPH har 

oplyst at Instituttet opretholder reduktionen.  

Studerende i diverse SUND-byggeri udvalg 

Arkitekter Bente Gaarskjær og Henriette Blegvad har informeret om at der ønskes studerende med i workshops 

omkring indretning af studiemiljø i SUND-byggeriet. Der udsendes snarest mere information om, hvor mange 

studerende og fra hvilke uddannelser under SUND der skal deltage. Studienævnet får en tilbagemelding snarest 

muligt. 

Aktuel Covid 19 situation 

Da Covid 19 situationen siden studienævnsmødet har udviklet sig, har AAU mandag den 19. december udmeldt 

at januar eksaminer omlægges til online eksaminer. Efterfølgende er der hos Prodekan for uddannelse søgt og 

fået dispensation til opretholdelse af stedprøver uden hjælpemidler til eksaminerne for 

 - 1. semester, Introduktion til basalfagene  

- 3. semester, Nervesystemet og bevægeapparatet I 

- 5. semester, Nervesystemet og bevægeapparatet II 

- 5. semester, Medicinsk mikrobiologi og videregående immunologi 

- 7. semester MedIS, Quality improvement and quality Assurance 

 

b) Næstformand 

Nyvalgte i studienævnet pr. 1. februar   

Marie Strøyberg, 1. semester medicin kandidat er blevet valgt ind i Universitetsbestyrelsen.  
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Faste studentermedlemmer pr. 1. februar er for medicin:  JHT, JA og AH. MedIS: AJ, Iben Bang Andersen og An-

Mei Yang Lindgren Svendsen. For MedIS er der ikke formelt opstillet suppleanter. AJ undersøger, hvordan 

suppleanter udpeges, hvis der bliver behov for det.  

 

c) Studievejledningen 

AS orienterede om at SUND vejledningen fremadrettet udelukkende vejleder for de uddannelser, hvor 

vejlederne selv studerer. Dette vil give større kvalitet, da MedIS og Medicin har langt de fleste henvendelser. 

Der skal ansættes to nye vejledere i foråret, en for MedIS og en for Medicin, da AS dimitterer til sommer.  

 

d) AAUH 

Udfordringer med journalskrivning ift. port folio aflevering  

SA orienterede vedr. journal portfolio på 1./2. semester, der skal afleveres inden jul. På kirurgisemesteret skal 

skrives 6 journaler under de første 15 ugers klinisk ophold. Nogle studerende angiver at have svært ved at nå 

dette. Der er mange henvendelser dagligt til studieadministrationen om dette og med spørgsmål til detaljer, der 

har været meldt ud fra semesterstart med vejledning på Moodle siden. Der overvejes, hvordan der næste år 

kan informeres bedre til BootCamp, ligesom SA mødes med semesterkoordinator for kirurgisemesteret i januar 

for at se på muligheder for optimering. 

10% fraværsreglen  

SA orienterede om, at der har været henvendelser vedr. fraværsreglen. Studienævnet har tidligere vedtaget en 

10% regel, gældende for kliniske rotationer, håndhævet af de ansvarlige i specialerne. Klinisk ophold er på 

enkelte afdelinger meget korte (T/V/P), og det er hensigtsmæssigt, at reglen om max 10% fravær gælder for 

hver blok og ikke for hver af disse afdelinger/specialer. PS foreslog en vejledning med max 20% fravær pr 

afdeling, således at der kan kompenseres ugen efter/før indenfor den kliniske rotationsblok. Der var stemning 

for denne fleksibilitet. ” 

 

e) RHN 

- Al undervisning på bachelor gennemføres på trods af Corona. 

- For KØ undervisere afholdes der i januar kursus.  

- Der skal fremadrettet også være en skriftlig evaluering af KØ. 

- Udfordring med mangel på læger til at undervise i Hjørring. SA sagde, at der er indgået aftaler med læger i 

Aalborg så disse også kan bidrage med case undervisning i Hjørring. 

- Det er besluttet at kirurgisemesteret udrulles i Hjørring pr. september 2022.  

 

f) Medicinerrådet 

- Sidste møde i medicinerrådet blev aflyst pga. snestorm.  

- Til KO efterbehandling på 3. semester som blev afholdt fra 15-18 var dette meget lang tid med alt for mange 

slides. Undervisningen var meget glimrende. De studerende oplevede det var frustrerende, da de havde travlt 

med projekt.  

- Arrangement ”anatomigal” blev afholdt den 30. november og var en stor succes.  

 

g) MedIS-rådet 

Ingen meddelelser 
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h) Andre 

Besparelser på instituttet – Nedlæggelse af gnaverstalden 

MST informerede om at Instituttet har meldt ud, at den nuværende gnaverstald nedlægges fra 2024, der vil dog 

være afsat et mindre beløb i budgettet til at drive en dyrestaldsfacilitet i fremtiden. Her er det dog bekymrende, 

at man ikke ved hvor og hvordan en anlæggelse af ny Gnaverstald skal etableres og finansieres. MedIS 

kandidatprofilerne biomedicin (BM) og translationel medicin (TM) har omdrejningspunkt om det prækliniske i 

udviklingen af lægemidler og i den prækliniske fase er dyreforsøg essentielle. Studienævnet påpegede, at for at 

opretholde det høje niveau på vores BM og TM uddannelserne bør der være adgang til dyrestaldsaktiviteter. 

Studienævnet ser med stor bekymring på varslingen, da Universitetet allerede har valgt at nedlægge den 

humane del i form af renrums faciliteter i Frb3B. MedIS kompetencer er direkte rettet mod dyreforsøg, da de 

får jobs i større danske medicinalindustrier. Hvis denne del kommer til at mangle i uddannelsen, vil dette stride 

mod idégrundlaget i opbygningen af MedIS uddannelsen og de tre profiler, samt stille de MedIS studerende 

betydeligt dårligere når de skal ”konkurrere” om jobs med studerende med lignende uddannelser fra Aarhus, 

Odense og Københavns Universitet.  

 

MEDIS OPPORTUNITIES den 29. november 2021 

SRP informerede om at der blev afholdt MEDIS OPPORTUNITIES for studerende på kandidatuddannelsen i 

Medicin med Industriel Specialisering den 29. november. Eksperter fra arbejdsmarkedet, Alumner, 

medstuderende og vejledere deltog og stillede spørgsmål til 9. semester studerende der præsenterede 

specialeprojekter og projekter med virksomhedssamarbejder. Tidligere MedIS-studerende var også inviteret til 

at fortælle om karrieremuligheder og dele deres erfaringer om skiftet fra at være studerende til medarbejder. 

Fagforeningen IDA holdt et oplæg om karrieremuligheder og vejen til det første job.  MEDIS OPPORTUNITIES er 

et tiltag for at åbne døre til netværksmuligheder med arbejdsmarkedet og give inspiration til fremtidige 

projekter, samarbejder og karrieremuligheder. SRP oplyste, at Pharma Danmark ikke var inviteret, da 

Universitetet ikke har et officielt samarbejde med dem. SB opfordrede til at Pharma Danmark inviteres med til 

næste arrangement.  

SRP informerede om, at da midlerne først blev bevilget i oktober, blev arrangementet planlagt lidt sent denne 

gang. Der var tilmeldt 50% studerende fra hhv. 7. og 9. semester, dog mødte kun ca. halvdelen op. 

SRP oplyste, at næste gang dagen arrangeres skal invitationen ud tidligere, og de studerende skal kunne nå at få 

sparring inden. Der skal også reklameres mere for arrangementet.  

AS nævnte at for at få mere tilslutning fra 9. semester, skal de studerende opleve at få mere ud af at deltage, 

f.eks. ved at invitere flere tidligere MedIS studerende med.  

SB sagde at der evt. skal tages stilling til om pengene fra SUND MATCH skal bruges til arrangementet og uddeles 

til de enkelte uddannelser. SRP nævnte at der er samarbejde mellem de 4 karriere VIP på HST, så dette kunne 

være en mulighed. 

 

Udflytning til NAU forhindrer de studerendes nærhed og tilgængelighed til aktivt forskningsmiljø 

Studienævnet diskuterede udfordringerne ved udflytning af undervisernes kontorpladser og de studerendes 

grupperum til SUND NAU-byggeriet og det faktum at en stor del af forskningslaboratorierne forbliver på Fredrik 

Bajers Vej 3B. Denne nye konstellation vil betyde, at de studerende ikke længere vil være en integreret del af et 

forskningsmiljø. Især de specialestuderende vil miste muligheden for at indgå i et team og dettes daglige rytme, 

og på den måde blive klædt på til deres kommende arbejdsliv. De studerende mister nærhed og tilgængelighed 

til forskningsmiljøet og muligheden for at få akut/hurtig hjælp af vejledere i laboratoriet, pga. den lange 

afstand, der nu bliver mellem kontorfaciliteter (NAU) og laboratoriefaciliteter (Frb 3B). Idet de ansatte er 
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underlagt samme afstande, vil det aktive forskningsmiljø generelt blive svækket. Studienævnet påpegede, at 

det aktive forskningsmiljø er særdeles væsentligt for de studerende ift. at opnå arbejdsmarkedskompetencer. 

 

4. Behandling af semesterbeskrivelser F22  

- 2. semester MedIS og Medicin bachelor 

Semesterbeskrivelsen er nu udarbejdet og vil blive behandlet/godkendt på studienævnsmødet i januar.  

 

- 4. Semester MedIS og Medicin bachelor – AJ + MST 

- Der mangler timeopgørelser for alle moduler med undtagelse af reproduktion.  

Betinget godkendt med ovenstående rettelser.  

 

- 6. Semester MedIS og Medicin bachelor   

Forsøgsdesign og metoder, der mangler læringsmål for hver enkelt aktivitet.  

Betinget godkendt med ovenstående rettelser. 

 

MedIS kandidat 

- 2. Semester  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  

 

- 4. Semester  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  

Studienævnet gjorde opmærksom på at i studieordningen mangler der til beskrivelsen af lang afgang at blive indskrevet 

læringsmål for 9. semester. Dette skal der tages højde for i kommende studieordningsrevision. 

 

Medicin kandidat 

- 2. Semester  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  

 

- 3. Semester  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  

 

- 4. Semester 

Læringsmål fra studieordningen ændres til ” Cases for at dække studieordningens læringsmål  

Betinget godkendt med ovenstående rettelser. 

 

- 6. Semester  

Tabellen vedr. konfrontationstimer mangler at blive medtaget og udfyldt. 

Der mangler læringsmål for aktiviteterne på alle modulerne.  

 

Sexologi 

2. semester  

Semesterbeskrivelsen blev godkendt.  
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SRP informerede om at arbejdsgruppen som ser på at revidere semesterbeskrivelsen, forventer at retningslinjer for 

udfyldelse af skabelonen kan tages med på studienævnsmødet til godkendelse i januar 2022.  

  

5. Endelig godkendelse af eksamens- og reeksamensplan F22 KI og HST 

Eksamensplaner for HST og KI blev godkendt.   

Der har været to eksaminer på hhv. 1. og 3. semester som har ligget med to dages mellemrum. Det har betydet at der er 

ansøgt om dispensation v/ Uddannelsesjura om udsættelse af almen farmakologi til offentliggørelse den 8. februar. 

Fremadrettet skal studienævnet være opmærksom på, at eksamensansvarlige ikke har eksaminer tæt på hinanden over 

flere semestre. 

 

6. Orientering fra aftagerpanelmødet den 22. november 

Der blev afholdt aftagerpanelmøde den 22.november. Det væsentligste diskussionspunkt omhandlede job og 

karrieremulighed for MedIS kandidater. Det var et konstruktivt møde og der kom en del positive input fra panelet om 

afsætningsmuligheder. Disse kommentarer indgår på uddannelsesevalueringsmøder i januar og februar.  

7. Eventuelt 

Overlap mellem modulerne farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv og regulatoriske og etiske aspekter i klinisk 

forskning. 

De studerende nævnte at der er for stort overlap mellem Farmakologi i præklinisk og økonomisk perspektiv og 

Regulatoriske og etiske aspekter i klinisk forskning. De studerende opfordrede til at fagene bliver sammenlagt.   

 

Action points: 

AP-2021:8, pkt. 4 

Semester beskrivelse 2. semester MedIS og Medicin bachelor. Behandles på SN mødet i januar 

Næste møde afholdes onsdag den 26. januar 2022 kl. 12.30 
 

  

 


