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Mødedato: 22. juni 2021, kl. 16.00-18.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Thomas Jensen, Peter Alexander Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo 
Sander Tønning Tønnesen, Mads Skovsgaard Larsen Niels Uldbjerg, Bodil Hammer 
Bech, Torben Steiniche, Hanne Bjerregaard Møller, Per Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Vik-
tor Thomsen (sagsbehandler), Daniel Slater (sagsbehandler) 
Afbud: Signe Borgquist, Caroline Winther Boye 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra 18.05.2021  

Referat godkendt 
 

3. Dispensationssager  
3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
Oversigt taget til efterretning. 
 
3.2. Behandling af dispensationssager 
Sag 1: Afslag på 4. prøveforsøg pga. ikke tilstrækkeligt usædvanlige forhold.  
Sag 2: Dispensation til 4. prøveforsøg pga. usædvanlige forhold.  
 
3.3. Opfølgning vedr. justering af principper for fritagelse fra lodtræk-
ning om klinikpladsfordeling. 
Studienævnet besluttede følgende justeringer af principperne for fritagelse fra 
lodtrækning om klinikpladsfordeling: 

• Behandlingskrævende sygdom hos forældre, hvor den studerende er in-
volveret på en sådan måde, at det kræver klinikplads i Aarhus eller pend-
lerafstand, tilføjes som mulig årsag til fritagelse fra lodtrækning. 

• Ledige pladser i Aarhus eller i pendlerafstand til kandidat-ph.d. stude-
rende kan tildeles forskningsårsstuderende, der uforskyldte er forsinkede 
med færdiggørelsen af deres projekt. Dog kun i semesteret umiddelbart 
efter deres forskningsår. Der er sjældent ledige pladser og det vil derfor 
sjældent være en mulighed.  
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4. Beslutning: Ændringer i kursuskatalog  
 
4.1. Arktisk medicin (valgfag KA) 
Præcisering i krav for godkendelse af undervisningsdeltagelse godkendt med virk-
ning fra E21.  
 
4.2. Perspectives on Health Data (valgfag KA) 
Justeringer i indholdsbeskrivelse samt præcisering af beskrivelse af krav for at få 
godkendt undervisningsdeltagelse godkendt med virkning fra E21. Desuden und-
tagelsesvist godkendt tilføjelse af et læringsmål, da læringsmålet i forvejen er an-
givet andetsteds i kursusbeskrivelsen og dermed ikke udgør en ændring i kurset i 
forhold til tidligere gennemløb.    
 
Studienævnet ønsker tilføjet, at der foretages en individuel vurdering af den stu-
derendes præstation med henblik på at bedømme om kurset er bestået. Dette øn-
skes angivet ved alle valgfag, hvor undervisningsdeltagelsen bestås ved gruppeak-
tiviteter. Lise gennemgår alle valgfag med dette for øje.   
 
4.3. Hoved og nervesystem 
Studienævnet godkendte det fremsendte forslag, der bevirker at kliniktiden på det 
3 ugers neuro-rul udvides med én dag. Fremover har de studerende dermed 42 
timers klinik (5 dage neurologi/neurokirurgi og 1 dag neuro-rehabilitering). Æn-
dringerne godkendes med virkning fra F22.  
 
4.4. VSK 
Studienævnet godkendte at bedømmelsen i 1. semesterfaget Videnskabsteori, 
sundhedspsykologi og kommunikation ændres fra gradueret til bestået/ikke-be-
stået. Ændringen godkendes med virkning fra F22.  

 
5. Evaluering af kompetencevurderinger (Gæst: Torben Bæk Hansen)  

Kompetencevurderinger og kompetencebøger blev taget i anvendelse efteråret 
2020, men pga. Covid-19 var ikke været tid til at teste dem inden. Der var derfor 
behov for justeringer inden foråret 2021. Justeringerne blev evalueret på et møde 
den 19. maj 2021 med deltagelse af alle kursusledere og invitation af UPL, le-
dende professorer og studenterrepræsentanter. Sammenfattende fandt deltagerne 
at kompetencevurderingerne giver mening, den reviderede kompetencebog er 
brugbar og at det kan fungere i dagligdagen trods et synligt ressourceforbrug, gi-
vet at man har fokus på tilrettelæggelse af opgaven i afdelingerne. Overordnet 
fungerer det godt nu og der vil kun blive lavet små justeringer i teksten. 
 
Studienævnet havde enkelte spørgsmål. Bl.a. blev der spurgt til, hvor erfaren læge 
man skal være, for at blive inddraget i vurderingen af studerende. Torben oplyste, 
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at studentervikarer ikke bruges, men at KBU læger godt kan inddrages i de forma-
tive vurderinger, da de trænes i at give feedback. De fleste steder bruges dog spe-
ciallæger til vurderingerne. Den summative vurdering foretages altid af en ansat 
ved IKM, dvs. en på min. lektor niveau.     

 
Torben understregede, at formålet med vurderingerne er læring og dialog. Kun i 
helt særlige og usædvanlige tilfælde vil studerende ikke få godkendt klinikophol-
det. Vurderingerne beror på en helhedsvurdering og det skønnes derfor ikke hen-
sigtsmæssigt med konkrete eksempler på, hvad der skal til for at få klinikopholdet 
godkendt.  

 
 

6. Drøftelse: Ideer til aftagerpanelmøde 
Det er lovpligtigt at Universitetet nedsætter aftagerpaneler, der sammensættes af 
udefrakommende medlemmer. På Health er der nedsat et aftagerpanel for hvert 
studienævn. Aftagerpanelernes primære rolle er at rådgive studienævn og deka-
nat i uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder særligt spørgsmål vedrørende ud-
dannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Aftagerpanelet indkaldes 
til møde efter behov, dog mindst én gang om året. 
 
Studienævnet havde følgende ideer til mulige temaer til et aftagerpanelmøde. 
Punktet sættes på igen til august:   
 

• Kompetencevurderinger og kompetencekort 
• Det individuelle forløb. Bruges muligheder udenfor universitetet godt 

nok? 
• Internationalisering – hvordan er det relevant for aftagere?  
• Lægen funktion om 10-20 år 

 
 

7. Orientering: Farmakologi 
Hanne, Bo, Johanne og Thomas har holdt møde med kursusansvarlig for Farma-
kologi. De orienterede om, hvad de drøftede.  
 
Faget oplever selv at det fungerer ok. Stoflisten er ikke pensum, men det er svært 
at komme igennem med den kommunikation til de studerende, der vedbliver at 
omtale den som pensum.  
De studerende i nævnet bemærker, at det er svært at forstå, når faget siger, at 
stoflisten ikke er pensum. Måske er der forskel på de studerendes forventninger 
til faget og hvad faget gerne selv vil. Faget er gjort opmærksom på, at det skal 
kommunikeres tydeligt, hvis stoflisten ikke er pensum. Og det skal desuden af-
spejle sig i eksamensopgaven. Der holdes øje med evalueringerne fremover.  
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8. Orientering: Mødesystemet FirstAgenda anvendes fra august 2021  
Blackboard erstattes af Brightspace fra august 2021. Fremover vil materiale til 
studienævnsmødet skulle findes i mødesystemet FirstAgenda. Nærmere vejled-
ning følger ifm. studienævnsmødet i august.  
 

9. Datoer for møder efteråret 2021 
Følgende mødedatoer blev vedtaget: 
 
24. august 
28. september 
26. oktober 
30. november 
21. december 
25. januar  
 
Alle møder ligger tirsdage kl. 16-19. Møderne forventes at være med fysisk frem-
møde.  
 

10. Eventuelt 
Ikke noget til eventuelt.  
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