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Mødedato: 24. november 2020, kl. 16-19 
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 (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Da-
niel Anthony Slater (sagsbehandler) 
Gæster pkt. 2.: Berit Eika (prorektor) og Lise Wogensen Bach (prodekan, Health), 
Jeppe Norskov Stokholm (specialkonsulent) 
Gæster pkt. 5: Torben Bæk Hansen, Jesper Stentoft, Henning Mølgaard, Kristina 
Bacher Svendsen, Ulla Breth Knudsen, Liv Tholstrup (CED) 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Besøg af prorektor Berit Eika og prodekan Lise Wogensen Bach (kl. 
16.05 – 16.35) 
Prorektor Berit Eika og Prodekan på Health Lise Wogensen Bach besøger studie-
nævnet for medicin med henblik på at hilse på nævnet: 

- Præsentation af prorektors og prodekanens opgaver og roller 
- AU Strategi 2025 

o De uddannelsesnærer aktiviteter og indsatser, der vil blive igangsat i 
forlængelse af denne. 

o Sidstnævnte med særligt fokus på 2020 og 2021 
- Særlige emner efter ønske fra studienævnsformand: 

o Undervisningsevaluering – hvor meget kan der gives fri til den enkelte 
uddannelse, for at imødekomme behov for evaluering af de nye stu-
dieordninger?  

o Det fysiske studiemiljø 
 
3. Godkendelse af referater fra 27.10.200 og 10.11.2020 (kl. 16.35-16.40) 

Bilag 3.1. Udkast til referat fra studienævnsmøde 27. oktober 2020 
Bilag 3.2. Udkast til referat fra ekstraordinært studienævnsmøde 10. november 
2020 

 
4. Dispensationssager (kl. 16.40-17.10) 

4.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
 
4.2. Behandling af 4 dispensationssager 
Punktet afbrydes 17.15, og genoptages efter punkt 5, hvis behandlingen af sager 
ikke er færdig. 
 
Bilag 4.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager 
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Bilag 4.2. Sag 1 
Bilag 4.3. Sag 2 
Bilag 4.4. Sag 3 
Bilag 4.4. Sag 4  
 

5. Status på kompetencevurderinger og kompetencekort samt drøftelse 
af forslag til justeringer (kl. 17.15-18.15) 
De kursusansvarlige på kandidatuddannelsens kliniksemestre giver en status på 
implementeringen af kompetencevurderinger og kompetencekort på den nye stu-
dieordning på kandidatuddannelsen i medicin. De præsenterer desuden et forslag 
til nyt layout for kompetencekortene samt justeringer af antallet af kompetence-
vurderinger på de enkelte semestre. De kursusansvarlige ønsker studienævnets 
kommentarer til forslaget, for derefter at udarbejdet et endeligt forslag til juste-
ringer med henblik på behandling i studienævnet december 2020.  
 
I bilag 5.1. – 5.3. ses forslagene til de nye kompetencekort, der skal anvendes ved 
alle tre kompetencer. Det drejer sig om kort til de to formative vurderinger samt 
til den afsluttende summative vurdering. I bilag 5.4. – 5.6. ses de læringsmål og 
vurderingskriterier, der indsættes som appendix, og er taget fra de tidligere kom-
petencekort. 
 
Bilag 5.1. Formativ 1 Kompetencekort revision 
Bilag 5.2. Formativ 2 Kompetencekort revision 
Bilag 5.3. Summativ Kompetencekort revision 
Bilag 5.4. 6. semester vurderingskriterier kompetence 1 
Bilag 5.5. 6. semester vurderingskriterier kompetence 2 
Bilag 5.6. 6. semester vurderingskriterier kompetence 3 

 
6. Dispensationssager (Fortsat) (kl. 18.15-18.40) 

Behandling af dispensationsager fra punkt 4 fortsættes, hvis ikke færdigbehand-
let.  
 

7. Godkendelse: Reeksamen på Klinik 2 og HLK V20/21 (18.40-18.45) 
På hjerte-lunge-kar eksamen plejer reeksamen af være mundtlig, hvis 12 eller 
færre studerende er tilmeldt. Det samme gælder de andre mcq-eksamener på 
kandidatuddannelsen. På overgangskurset Klinik 2 og HLK, der kører E20, er det 
ikke blevet specificeret, hvordan reeksamen foregår. Kursusansvarlig har ikke væ-
ret opmærksom på dette, men har hele tiden forventet, at reeksamen er mundtlig 
og afvikles på samme måde som på det gamle HLK. Kan studienævnet godkende 
følgende reeksamen på Klinik 2 og HLK V20/21: 
 
Såfremt der er 12 eller færre studerende tilmeldt reeksamen, afholdes denne som 
en mundtlig prøve.  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 20. oktober 2020 

 

Side 3/3 

Der eksamineres i 30 minutter. Eksaminator udvælger og tager afsæt i tre til 
fem spørgsmål fra det MCQ-sæt, der blev givet ved den ordinære prøve. Den 
studerende kan hente eksamenssættet på Blackboard før reeksamen (når karak-
tererne for ordinær eksamen offentliggøres).  
Såfremt der er 13 eller flere tilmeldt reeksamen, afholdes den som den ordinære 
MCQ. 
 

8. Orientering: Effekter af nedlukningen F20 samt undersøgelse af un-
dervisningen F20 (kl. 18.45 – 18.50)  
Bilag 7.1.: Nøgletal vedr. effekter af coronanedlukning F20 ift. eksamener S20, 
frafald og undervisningsevaluering   
Bilag 7.2.: Undersøgelse af online undervisning forår 2020 (Rambøll rapport)  
 

9. Orientering: Opfølgning evalueringsmøde (kl. 18.50-18.55) 
Som opfølgning på studienævnets møde 10. november vedr. evalueringer af de 
nye studieordninger, orientere studienævnsformand om den videre proces.   

 
10. Eventuelt (kl. 18.55 – 19.00) 
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