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Mødedato: 19. maj 2020, kl. 16-19 
Mødested: Skype møde 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Johanne 
Blanner Jul, Peter Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Signe 
Borgquist, Niels Uldbjerg, Mogens Andreasen, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, 
Per Höllsberg 
 
Fra HE Studier: Lise Ask Andersen, Dorte Lindvald, Inge Hougaard Ipsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 12. maj (godkendelse) 
Bilag: Referatudkast ekstraordinært studienævnsmøde 12. maj 
 
3. Dispensationssager (orienteringspunkt) 
Bilag: Oversigt over dispensationssager afgjort siden sidst 
 
4. Forberedelse af årligt statusmøde for uddannelser (drøftelsespunkt) 
4.1 Studienævnet bedes drøfte årets kvalitetsindikatorer.  
Tag eventuelt udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

− Hvordan er fordelingen af røde, gule og grønne indikatorer? 
− Er der nogle bemærkelsesværdige udviklinger i indikatorværdierne sammen-

lignet med sidste år? 
− Er der indikatorer der giver anledning til nærmere undersøgelse og som bør 

gives et særligt fokus på statusmødet? 
− Er der områder/problematikker som indikatorerne ikke indfanger, som bør 

gives et særligt fokus på statusmødet?  
 

Alle studienævnsmedlemmer kan tilgå både kvalitetsindikatorer og supplerende nøgle-
tal i Power BI via appen UDD Datapakker 09. Klik her for vejledning til at komme i 
Power BI. BEMÆRK, at data i Power BI er interne data, der understøtter interne be-
slutningsprocesser, og data må derfor ikke deles med andre. 

 
Bilag: Kvalitetsindikatorer 2020  
 
4.2 Studienævnet bedes komme med input til udkast til Studielederberetning 
Bilag: Udkast til studielederberetning (følger) 

 
4.3 Studienævnet bedes komme med input til udkast til handleplan for 2020-2021 

− Er der handleplaner fra sidste år, der ikke er afsluttet, og som derfor bør sæt-
tes på handleplanen?  

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/kvalitetspraksis/aarlig-status/
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/kvalitetspraksis/aarlig-status/
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− På baggrund af ovenstående drøftelse: har studienævnet ideer/ønsker til, 
hvilke indsatser/handlinger der skal sætte i gang det kommende år. 

 
Bilag: Udkast til status på handleplan 2019-2020 
 
5. Valgfagsudbud bachelorstudieordning i medicin 2020 (godkendelses-

punkt) 
Studienævnet bedes behandle indkomne forslag til valgfag på ny bachelorstudieord-
ning med henblik på udbud i foråret 2021. Der stiles efter, at valgfagene er godkendt 
til semesterstart E20, så de kan indgå i kursuskataloget forud for de studerendes til-
melding i perioden 1.-5. maj. 
 
Følgende er fremsendt til godkendelse: 

• Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi 
• Medicinsk Historie 
• De svære valg  

 
Formålet med bachelorvalgfaget (studieordningen): Formålet med valgfaget er at give 
den studerende mulighed for at fordybe sig i selvvalgte emner/aktiviteter. 
 
Bilag: 
Håndbog for valgfag 
Kursusbeskrivelse Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi 
Kursusbeskrivelse Medicinsk Historie 
Kursusbeskrivelse De svære valg 
 
6. Undervisning i Patologi efteråret 2020 (godkendelsespunkt) 
Kursusleder for patologi ønsker at justere undervisningsformerne for Patologi i efter-
året 2020. Årsagen er en stigning i antal tilmeldte. Hvor der normalt er ca. 145 til-
meldte, er der til efteråret 272 tilmeldte studerende. Med 145 studerende afholdes 
både forelæsninger samt holdundervisning på 4 hold. Der er ikke ressourcer til at ud-
vide antallet af hold. 
Kursusleder foreslår to alternativer, som studienævnet bedes drøfte:  
1) Holdundervisningen sløjfes og der afvikles kun forelæsninger. De studerende får 
også i denne model svar på de opgaver, der ellers laves i forbindelse med holdunder-
visningen.  
2) Der afholdes undervisning på 6 hold. Forelæsninger bliver tilgængelige via video. 
 
7. Orientering om omlægning af mundtlige eksamener til fysisk frem-

møde (Orienteringspunkt) 
I den kvote, Health har fået tildelt, er det blevet prioriteret, at eksamen i Hoved-Neuro 
og Mikroskopisk Anatomi kan afholdes med fysisk fremmøde. ’ 
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8. Evt.  
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