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Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Anders Nøhr, Thomas Jensen, Peter Alexander 
Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Hanne Bjerregaard Møller, 
Per Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Vik-
tor Thomsen (sagsbehandler) 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 

 
2. Godkendelse af referater fra 26.01.2021 

Referater godkendt 
 

3. Dispensationssager 
3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
Orientering taget til efterretning efter spørgsmål til en række sager.  
 
3.2. Behandling af dispensationssager 
1 sag til behandling. Afslag på udsættelse af førsteårsprøve, da ingen udsædvan-
lige forhold.  

 
4. Godkendelse: Nye kurser  

4.1. Nyt BA valgfag 
Studienævnet behandlede følgende kursus som nyt BA valgfag med første udbud 
E21: Medical failures and successes in the field of microbiology and immunology 
Når enkelte spørgsmål og ønsker til justeringer er på plads, godkendes kurset en-
deligt.   
 
4.2. Nyt Summe University kursus 
Studienævnet behandlede følgende Summer University kursus til valgfag på både 
BA og KA: Electrolyte disturbances and the kidney: Understanding the under-
lying mechanisms 
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Studienævnet godkendte kurset såfremt spørgsmål vedr. forhold mellem ’in class’ 
og ’out of class’ undervisning afklares.  
 
4.3. Genbehandling nyt innovationskursus  
Studienævnet behandlede første gang kurset Innovation og værdiskabelse i sund-
hedsvæsenet januar 2021. Nævnet ønskede dengang en række justeringer og præ-
ciseringer inden godkendelse. Studienævnet godkendte med få justeringer kurset 
ved genbehandlingen, som projektforløb på 3. semester af kandidatuddannelsen. 
 

5. Godkendelse: Ekstraordinær reeksamen i Fysiologi 2 S21 
Kurset Fysiologi 2, som er en del af overgangsstudieordningen 2019a, kørte første 
og eneste gang E20. 3. og sidste prøvemulighed i kurset udbydes til den ordinære 
eksamen S21. Faget tilbyder ekstraordinært også at lave en reeksamen S21. Dog 
søges om studienævnets tilladelse til, at afholde den 4. prøvemulighed som en 
mundtlig prøve.  
 
Studienævnet godkendte det indkomne forslag.  
 

6. Godkendelse: Ændring af rotation i Klinik og sygdomslære 1 E21 
Kursusleder på Klinik og sygdomslære 1 Jesper Stentoft har fremsendt anmod-
ning om at få lov at ændre klinikrotationerne E21 nødvendiggjort af flytning af 
Hospitalsenheden Vest efteråret 2021.  
 
Studienævnet godkendte det indkomne forslag, der indebærer en ekstra rotation 
samt reduktion af klinikperioder fra 5 til 4 uger.   

 
7. Drøftelse: Klage fra studerende 

En studerende har på vegne af en lille gruppe sendt en klage til over kvalitet og 
udbytte af undervisningen på et konkret kursus. Studienævnet drøftede klagen og 
hvordan den skulle håndteres.  
 
Studienævnet fandt det nødvendigt at undersøge nærmere, hvad der ligger bag 
henvendelsen, da det var svært præcist at afgøre ud fra det fremsendte. Viceinsti-
tutleder på Biomedicin Hanne Bjerregaard Møller tager kontakt til den lille 
gruppe af studerende samt kursusleder på kurset. Hanne giver derefter en tilba-
gemelding til studienævnet.   
 

 
 
 
 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 23. februar 2021 

 

Side 3/3 

8. Arbejdspunkt: Prioritering af ideer til evalueringer 2021 og 2022 
Studienævnet prioriterede ideer til mindre evalueringer af de nye studieordnin-
ger, der efter planen skal gennemføres 2021 og 2022. Nævnet besluttede 3 emner 
til evalueringsnedslag, der skal arbejdes videre med: UPL og kompetencebøger, 
Sammenhæng/progression og internationalisering 
 

9. Orientering: Ny praksis vedr. holdsætning og holdændringer efter til-
meldingsfrist (gældende fra E21) 
Orientering om ny praksis vedr. holdsætning og holdændringer for studerende, 
der tilmelder sig undervisning efter tilmeldingsfristen. Studerende, der tilmelder 
sig efter tilmeldingsfristen kan stadig blive holdsat, men de bliver holdsat, hvor 
der er plads, hvilket kan betyde at det ikke bliver på samme hold som læse-
gruppe/makker. Gældende fra tilmeldingsperioden til E21.  

 
10. Eventuelt 

Der er risiko for at noget undervisning pga. Covid-19 bliver senere færdig foråret 
2021. Omlægningsudvalget har spurgt til studerendes holdning til, om første uge i 
juli kan inddrages til eksamen; eller om det foretrækkes, at eksamensforløbet i 
juni muligvis bliver mere komprimeret end sædvanligt. De studerende i studie-
nævnet foretrækker et mere komprimeret forløb, der friholder juli for eksamen.  
 
Studiestarten efteråret 2020 blev væsentligt mindre end normalt. De penge, de 
studerende indbetalte til studiestarten, er derfor ikke brugt. Meldingen fra deka-
nen er, at disse penge ikke kan udbetales til de studerende, men at de kan bruges 
til aktiviteter på studiet. Studerende efterspørger en forklaring på denne beslut-
ning. Dette spørgsmål falder uden for studienævnets område, og der henvises til, 
at Medicinerrådet kan henvende sig til dekanatet.  
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