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Mødedato: 15. september 2020, kl. 16-19.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexan-
der Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Mogens Andreasen, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per 
Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen, Lene Marie Erhorn 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Internationaliseringsaktiviteter på Healths uddannelser 2020-2022 
(20 min.) 
Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach er gæst ved punktet og giver et ini-
tialt indblik i Aarhus Universitets Strategi 2020-2025 og præsenterer rammen for 
internationalisering aktiviteterne på Healths uddannelser 2020-2022.  
 
Læs venligst bilag 1 for nærmere introduktion til punktet samt studienævnets op-
gave.  
 
Bilag 1 Dagsordenspunkt om internationalisering 
Bilag 2 Konkretisering af internationaliseringsinitiativer 
Bilag 3 Oversigt over kurser på 15 ECTS eller derover 
Bilag 4 Skabelon for milepæle 
 

 
3. Godkendelse af referat fra 27. august (5 min.) 

 
Bilag 5: Udkast til referat fra studienævnsmøde 27. august 2020 
 

 
4. Dispensationsansøgninger (30 min.) 

4.1. Oversigt over afgjorte sager siden sidst 
4.2 Behandling af ansøgninger om dispensation 
-  Sag 1 
 
Bilag 6 Oversigt over afgjorte dispensationssager 
Bilag 7 Sag 1 
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5. Godkendelse af valgfag til bacheloruddannelsen (15 min.) 
Studienævnet bedes behandle indkomne 2 forslag til bachelorvalgfag med henblik 
på udbud F21: 
 
1. Genterapi 
2.  Forstå de store sygdomme - cancer 
 
Bilag 8 Kursusbeskrivelse Genterapi 
Bilag 9 Kursusbeskrivelse Forstå de store sygdomme - cancer 

 
 
6. Godkendelse af valgfag til kandidatuddannelsen (15 min.) 

Studienævnet bedes behandle indkommet forslag til nyt kandidatvalgfag med 
henblik på udbud F21: 
 
Perspectives on Health Data: the how, the why and the consequences 
 
Desuden indstilles til at studienævnet godkender justering af prøveform på kandi-
datvalgfaget Arktisk medicin. Tidligere er det godkendt at den aktive undervis-
ningsdeltagelse bestås ved en 48 timers afsluttende hjemmeopgave. Dette er ikke 
muligt, da semesteret er tilrettelagt således, at studerende har anden undervis-
ning sideløbende med valgfaget. I stedet foreslås følgende, som er afstemt med 
kursusansvarlig: 
 

For at få godkendt aktiv undervisningsdeltagelse og dermed kurset, skal stude-
rende have godkendt følgende: 

 
1. Gruppeoplæg med efterfølgende diskussion i plenum  
2. Deltagelse som opponent ved min. én andens gruppes oplæg  
3. Skriftlig projektopgave i grupper over et emne der udleveres ved kursusstart 

(BB). Opgaven er en hjemmeopgave som udføres i løbet at kurset. Den skrift-
lige opgave må max være 5 sider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. noter, 
men ekskl. abstrakt, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og tabeller/fi-
gurer. Opgaven afleveres på BB den sidste dag på kurset. 

 
Bilag 10 Kursusbeskrivelse Perspectives on Health Data: the how, the why and the 
consequences   
 

 
7. Godkendelse af ændring i indstillingsbetingelser for deltagelse i eksa-

men på Klinik 2 og Hjerte-lunge-kar (E20) samt på Klinik 2 (fra F21), 
3. sem. kandidat (10 min.) 
Kursusansvarlig Henning Mølgaard vil gerne have afskaffet opgaven om kliniske 
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retningslinjer på 3. semester på kandidaten. Både på det aktuelle overgangskur-
sus Klinik 2 og Hjerte-lunge-kar, som kører E20 og på Klinik 2, som kører fra 
F21: 
 
Jeg skal venligst bede om at opgaven Kliniske retningslinjer udgår på aktuelle 
3.sem. overgangs semester E2020.  Det skal bringes i studienævnet.  
 
Opgaven var beregnet til det gamle 3.semester, hvor de under deres klinikop-
hold på en Hjerte Lunge Kar (HLK) afdeling, sammen med medstuderende på 
afdelingen, løste en skriftlig opgave (2 A4 sider) om kronisk hjerteinsufficiens. 
Opgaven blev så gennemgået ved en forelæsning.  
 
Nu er deres klinikophold generisk og ikke relateret til HLK afdelinger men også 
Kirurgiske og Onkologiske afdelinger, hvor fokus ikke er på det specifikt faglige.
  
Overgangs semestret er et hårdt semester, idet de skal læse HLK sygdomme ved 
siden af deres generiske klinikophold. 
Derfor er det rimeligt at aflaste dem lidt ved løfte denne opgave ud af semestret. 
 
I det nye teorisemester på 2. semester indgår opgaven ikke mere. Det kommer 
den heller ikke til i det nye 3.semester fra F2021. 
 
Kan studienævnet godkende, at opgaven kliniske retningslinjer udgår på Klinik 2 
og Hjerte-lunge-kar samt på Klinik 2? 
 
Links: 
Nuværende kursusbeskrivelse Klinik 2 og Hjerte-lunge-kar 
Nuværende kursusbeskrivelse Klinik 2 

 
 
8. Orientering om statusrapport og handleplan 2020/21 (15 min.) 

25. august blev der afholdt årlig status på medicin. Årlig status er et vigtigt red-
skab i kvalitetssikring- og kvalitetsudviklingsarbejdet, hvor prodekan for uddan-
nelse, institutledere, studieleder, studienævnsnæstformand samt repræsentanter 
fra CESU og Studieadministration mødes til en dialog med henblik på at sikre og 
udvikle kvaliteten af uddannelserne.   
På baggrund af statusmødet er der udarbejdet en samlet statusrapport bestående 
af handleplan og referat fra mødet samt et indikatoroverblik og studielederberet-
ningen. Den videre proces er, at der udarbejdes en Health Uddannelsesrapport, 
som giver en status på uddannelserne og indeholder konkrete handlinger og ud-
viklingsinitiativer. Uddannelsesrapporten drøftes i Health Uddannelsesforum, 
Akademisk Råd og Dekanatet, hvorefter den drøftes og godkendes af fakultetsle-
delsen.  

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99806/Klinik-2-og-Hjerte-lunge-kar
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98804/Klinik-2
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Studienævnet bedes gennemgå statusrapportens første del ”Handleplan aftalt på 
mødet” med henblik på at implementere og iværksætte eventuelle handlinger og 
udviklingsinitiativer. 
 
Bilag 11: Statusrapport 2020 medicin 

 
 
9. Orientering: Valg 2020 - få indflydelse på din uddannelse! (5 min.) 

Til november 2020 er der valg på AU og som studerende har du mulighed for 
at stille op til en række forskellige råd og nævn og få indflydelse på din uddan-
nelse. Der er valg til følgende:  
AU’s bestyrelse (STUD på valg)   
Akademisk råd (STUD på valg)  
Ph.d.-udvalg (STUD og VIP på valg)  
Studienævn (STUD og VIP på valg)  
Derudover er der også valg til institutfora på Health (STUD på valg)   
 
Du kan læse om valget og de forskellige råd og nævn på Aarhus Universi-
tets hjemmeside om valg. Siden vil blive opdateret i perioden 16.-19. septem-
ber med information om, hvordan du som studerende stiller op. Der er allerede 
nu lavet en FAQ med de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med valget.   
 
Del gerne budskabet med dine medstuderende, så der kan sikres en god studen-
terrepræsentation i råd og nævn på Aarhus Universitet. Vær opmærksom på, at 
opstillingsperioden typisk er en kort periode i løbet af oktober måned, så hold øje 
med hjemmesiden, hvis du er interesseret.   
  
 

10. Evt.  
 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/valggrupper-og-valgperioder/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/faq/
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