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Referat fra studienævnsmøde nr. 5 – 2021  
Onsdag d. 25/8 2021, 12.30-15.00, Niels Jernes Vej 12, A6-104 

 
 

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

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Maj Schneider Thomsen (MST) 
Stig Andersen (SA) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
Carsten Reidies Bjarkam (CRB) – Afbud 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) – online deltagelse 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) - Afbud 
Margrethe Groth (MG) – Afbud 
 
Observatører    
Emmelie Ploug Jørgensen (EJ) 
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) – online deltagelse 
Henrik Bøggild (HB) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) Afbud 
Jessica Jamal El-Hage-Ali, Medicinerrådet (JA) – Afbud 
Kristoffer Bornæs Fisker, MedIS-rådet (KF) - Afbud 
Studievejledningen - Afbud 
Sten Rasmussen (SR) - Afbud 
Lasse Riis Østergaard (LRØ) - Afbud 
Jeppe Emmersen (JE) - Afbud 
Anette Engsig, (AE) - Afbud 
 
Referent 
Helene Nørgaard (HN) 
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Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritvurderinger 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Meddelelser og siden sidst 
4. Implementering af digitale kompetencer i studieordninger 
5. Forslag til ændringer i studieordning og kursusplaner vedr. nervesystemet i og II samt den aldrende patient 
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af bachelor studieordningen 
7. Status på arbejdet vedr. ansøgning om godkendelse af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse 
8. Orientering om revideret forretningsorden 
9. Status vedr. bemandingsplan 
Punktet udsættes til mødet den 29. september. 
 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger  
Ansøgninger blev gennemgået og der blev informeret om meritvurderinger i august 2021.  
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde  
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  
 
3. Meddelelser og siden sidst fra: 

a) Studienævnsformand/studieleder  
Opfølgningspunkter fra sidste studienævnsmøde den 26. maj 
Alle semesterbeskrivelser er godkendt og ligger på hjemmesiden 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/ 
 

Udskiftninger i studienævnet 
SB bød Maj Schneider Thomsen velkommen tilbage efter barsel og sagde tak for indsatsen til Tue Bjerg 
Bennike (TBB) som har være suppleant for MST.  TBB fortsætter som observatør, da han er grenkoordinator 
for ”Translational Medicin” (TM).  
 
Ny observatør i studienævnet 
SB bød velkommen til Emmelie Ploug Jørgensen som er ny grenkoordinator for MMA. 
 
Ny repræsentant for medicinerrådet 
SB informerede om, at Jessica Jamal El-Hage-Ali (JA), 3. semester medicin, er ny repræsentant for 
medicinerrådet.   
 
Status vedr. behandling af start-merit august 2021 
SB oplyste at der er indkommet 43 ansøgninger. Færre eksterne vurderinger i år.  
 

- 14 studerende har tidligere læst MedIS, men er nu optaget på medicin – alle er på ny studieordning og har 
fået merit 1-1, undtaget de moduler som er forskellige fra MedIS til medicin  

- 1 studerende har tidligere læst medicin, men er nu optaget på MedIS – den studerende har fået merit 1-1, 
undtaget de moduler som er forskellige fra medicin til medIS 

- 13 studerende har fået merit for 1 eller flere moduler 
- 15 studerende har ikke fået merit 
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Orientering om optagelse på uddannelserne 
179 studerende er optaget på Medicin bachelor og 150 på medicin kandidat.  
100 studerende er optaget på MedIS bachelor og 74 MedIS kandidat. MMA 20 studerende og TM /BM 54 
studerende. 
 
Status på betinget kandidatoptag 
4 ansøgere er godkendt til betinget optag på kandidat til Medicin 
4 ansøgere er godkendt til betinget optag på kandidat til MedIS 
 
Studielederfunktionen 
SB har fået forlænget sin funktion som studieleder frem til 31. juli 2022.  
 
Besøg fra Københavns Universitet vedr. PBL på MedIS uddannelsen 
Mandag den 16. august havde PT, SB, Nicolaj Johansson og TBB besøg af 5 medarbejdere fra pharmakologi-
gruppen på Københavns Universitet. Besøget var på baggrund af ønske om at se på brug af PBL og case i 
farmaceutuddannelsen. Vi har fået positive tilbagemeldinger efter besøget.   
Workshop for casevejledere 31. august 
TBB og SB har udarbejdet en vejledning til case-vejledere. Nicolaj Johansson og TBB holder en workshop 31. 
august, hvor alle er velkommen. Der er udsendt invitation til hele HST. Senere vil der blive udarbejdet en 
vejledning til case-vejledere på engelsk.   
 
Budget 2021 
HST har bevilget 170.000 i tilskud til 7. og 9. semesters projekter. Dette er midler ud over det normale budget 
til projekter. Bevillingen er for at indhente det eksperimentelle som de studerende er kommet bagud med 
under Corona pandemien. Pengene skal være brugt inden 1. november. 
 
Ny viceinstitutleder pr. 1. september 
Lasse Riis Østergaard fratræder stillingen som viceinstitutleder 1/9-21. Ny udpeget institutleder er Louise 
Pape-Haugaard. 
 
Møde vedr. sagsbehandling på medicin kandidat 
HN og SB inviterer snarest til et møde med studievejledningen på medicin kandidat vedr. stigende antal sager 
pga. orlov mm. som kræver individuelle studieplaner. Til mødet vil SB, JKK, HN og Line Reinholdt deltage.  

b) Næstformand 
Spørgeskema vedr. indstilling af årets underviser blev udsendt i  foråret og der er indkommet 35 indstillinger. 
Der udsendes tilsvarende spørgeskema til de studerende efter studiestart. Årets underviser udpeges på 
studienævnsmødet den 27. oktober. 
 

c) Studievejledningen 
Afbud fra studievejledningen. 
 

d) AAUH 
SA orienterede om at Rim El-Fil er blevet fastansat som studiesekretær for 1. og 2. semester. Nanna Dalsgaard 
Andersen er blevet ansat som vikar for 3. og 4. semester. 
Bootcamp 
Opstart i uge 35, hvor 149 starter op.  
Der har været afholdt PBL kongres og læringens dag bl.a. som inspiration til kliniske case-vejledere. 
 

e) RHN 
Bachelor 
Til OSCE som blev afholdt før sommerferien dumpede 13 studerende. Årsagen var travlhed blandt de 



4 
 

studerende og manglende klinikophold.  De studerende var ikke forberedt på ny station om ”den gravide”. 
Alle studerende har efterfølgende bestået OSCE til reeksamen.  
 
LA orienterede om at der arbejdes ud fra at semesteret afholdes som før Covid 19.  
Der arbejdes på at få feedback fra klinikopholdene.  
Underviserne skal ”klædes bedre på” og derfor forberedes der kursus for KO undervisere.  
Desuden planlægges der videoer til at se på udførelsen af kliniske undersøgelser, så undervisningen bliver 
ensartet.  
 
Kandidat 
Der er til opstart 1. september 18 studerende på medicinsemesteret og 20 på familiesemestret på RHN. 
Indvielse af nye lokaler for medicin i Hjørring finder sted den 3. september fra 13-15. 
Der gentages fyraftensmøde med temaet ”robusthed” for læger/studerende.   
 

f) MedIS-rådet 
Ingen meddelelser 
  

g) Medicinerrådet 
Ingen meddelelser 
 

h) Andre 
MST informerede om at der afholdes opstarts-arrangement for MedIS kandidat den 2. september efter 
studiestart. Tovholder er Mikkel Brenfelt, 7. semester MedIS. 
  

4. Implementering af digitale kompetencer i Medicin Studieordningen  
TBB gav en opdatering på arbejdet med implementeringsprocessen. Denne del af studieordningsrevisionen er næsten 
færdig og klar til at blive indført i studieordningen. Slides fra mødet er vedhæftet i referatet.  
 
5. Forslag til ændringer i studieordning og kursusplaner for nervesystemet og bevægeapparatet I og II samt den 
aldrende patient 
Torben Moos fremlagde forslag om ændringer til fordelingen af læringsmålene mellem nervesystemet I og II samt 
forslag til fordeling af de neurologiske læringsmål i den aldrende patient. Studienævnet bakkede op om 
ændringsforslagene til modulerne og på baggrund af dette blev Torben og LBT inviteret til at deltage i 
studieordningsrevisionsmødet den 21. september kl. 16.00 på KI.  
 
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til revision af studieordningen på bachelor  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på revision af studieordningen  for bachelor MedIS og Medicin som skal være 
indsendt senest den 1. november. Følgende meldte sig til arbejdet som har første møde den 21. september kl. 16.00 på 
KI. Mødeindkaldelse er udsendt. 
  
JKK, MG, SB, TBB, LBT, SA, HB LA, AJ, AH, PS, PKT, Torben Moos, Hanne Plet 

 
Efter mødet den 21 .september vil der blive indkaldt til et nyt møde, hvor modulkoordinatorerne får mulighed for at 
komme med deres forslag til revisionen. 
 
Studenævnet besluttede at der til studieordningsrevisionen skal ses på følgende: 
 

 Fordeling af pensum mellem neuro I og neuro II. 
Tovholdere: Louiza og Torben 
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 OSCE-prøve skal fremgå som en selvstændig prøve i studieordningen med ECTS. 
Tovholdere: Svend og Louise 

 

 Stastistik og forsøgsdesign. Her er der enighed mellem undervisere og studerende om at modulet skal ligge på 
2. semester ifm. folkesundhedsprojektet. 
Tovholder: Henrik 

 

 Der skal minimum være et modul som tydeligt adskiller MedIS og Medicin på 1. studieår. 

 

 Fordelingen af patologi-undervisningen for BA MedIS og Medicin og KA medicin 
 

 Den aldrende patient skal revurderes vedr. indhold.  
Tovholdere: Torben og Stig 
 

 Indholdet i Introduktion til basalfagene skal revurderes, da de studerende spørger til mere basal 
molekylærbiologisk og genetisk viden. Det skal vurderes, hvor faget bedst placeres. 
Tovholdere: Tue + en genetiker 

 

 Koordinering af KO og KØ for hele bachelor og gennemgang af indhold 
Tovholder: Louise 
 

 Det videnskabsteoretiske og etiske indhold i uddannelsen 
Tovholder: Patrick 

 
7. Status på arbejdet vedr. ansøgning om godkendelse af MedIS som sundhedsfaglig uddannelse  
SB informerede om at resultatet af igangsat konsulent undersøgelse  har vist at MedIS studerende får job i København 
eller Nordjylland. TM får arbejde i engrosvirksomheder. BM får job på Universitet eller PhD stipendier. MMA får mest 
arbejde i København. Der er en interview runde i gang, hvor konsulent firmaet kontakter vores dimittender. Endelig 
rapport er klar i løbet af 14 dage. Denne udsendes til studenævnet og resultater kan inddrages i forbindelse med 
studieordningsrevisionen.  

 
8. Orientering om revideret forretningsorden  
På baggrund af revideret standardforretningsorden er forretningsorden for SN medicin blevet rettet til. 
 
Studienævnet støttede at valgperioden for formandsskabet kun er et år. Dette for at de nye studerende har indflydelse 
på, hvilken studienævnsformand der vælges.  
 
Studienævnet diskuterede om der skulle være en VIP stedfortræder for studienævnsformanden. LBT der tidligere har 
været næstformand anbefalede at der kunne oprettes en sådan funktion. 
Det blev besluttet at til næste konstituering til februar 2022 ser studienævnet på om der ønskes en stedfortræder for 
studienævnsformanden.  
 
9. Status vedr. bemandingsplan.  
Punktet blev udsat til mødet den 29. september 
 
 
 


