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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

 

 

 

 

Referat fra studienævnsmøde den 26. oktober 2021 er godkendt på mail 

den 8. november 2021. 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

1) Behandling af dimittendundersøgelse 

Sagsfremstilling 

Der foreligger dimittendundersøgelse fra 2020. Der er 

på baggrund af dimittendundersøgelserne udarbejdet handleplaner for 

den enkelte uddannelse til behandling i studienævn. 

 

 

 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, 

Er goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

 

Dato og tidspunkt  

 

Den 9. december 2021 kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted  

 

Mødelokalet Hjernen, wp. 19.3 

 

Inviterede  

 

Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Jeanette Reffstrup  

Chri stensen (JRC), Christina Prinds (CP), Lene Bjerregaard (LB), 

Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH-Jordemoderviden-

skab), Anja Skovgaard Nissen (ASN-Klinisk sygepleje), Anne Friis 

Jeppesen (AFJ-SFK). 

 

Afbud fra  

 

Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH-Jordemoderviden- 

skab). 

 

Dagsorden sendt til 

orientering til 

 

Faglige vejledere 

 

Mødeleder  

 

Referent 

 

Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 

mailto:Sn-sundkandidat@health.sdu.dk
mailto:Sn-sundkandidat@health.sdu.dk


 

 Side 2 

Bilag 

a) Dimittendundersøgelse_2020_Fysioterapi_bilag 1 

b) Dimittendundersøgelse_2020_Ergoterapi_bilag 2 

c) Dimittendundersøgelse_2020_Jordemodervidenskab_bilag 3 

d) Dimittendundersøgelse_2020_Klinisk sygepleje_bilag 4 

e) Dimittendundersøgelse_2020_Sundhedsfaglig Kandidat_bilag 5 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter evalueringerne og handleplanerne. Studienæv- 

net vurderer om handleplaner kan godkendes. 

2) Evaluering af hele uddannelsen 2021 

Sagsfremstilling 

Der foreligger evaluering af hele kandidatuddannelsen for 2021. Der er 

på baggrund af evalueringerne udarbejdet handleplaner for den enkelte 

uddannelse til behandling i studienævnet. 

 

Bilag 

a) Evaluering af hele uddannelsen_Ergoterapi_bilag 6 
b) Evaluering af hele uddannelsen_Klinisk sygepleje_bilag 7 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter evalueringerne og handleplanerne. Studienæv- 

net vurderer om handleplaner kan godkendes. 

3) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående  

mo duler for E21 til behandling i studienævnet. Evalueringerne kan  

tilgås via Eval: https://eval.sdu.dk/. Vejledning til EVAL findes på 

sharepoint. 

 

Bilag 
a) Projektledelse_E21_Fællesfag 

b) Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal  

informationskompetence_E21_Fysioterapi 

c) Aktivitetsbaserede interventioner_E21_Ergoterapi 

d) Reproduktiv Sundhed_E21_Jordermodervidenskab 

e) Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig praksis 

II_E21_Jordemodervidenskab – bilag 8 findes på sharepoint  

f) Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje_F21_Kli-

nisk sygepleje – Genbehandling 

g) Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange_E21_Klinisk  

sygepleje 

h) Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og  

palliation_E21_Klinisk sygepleje 

https://eval.sdu.dk/


 

 Side 3 

i) Patient og samfund_E21_SFK 

j) Evaluering_E21_SFK 

k) Applied Statistics_E21_Valgfag 

l) Assessment of muscle function and neuromuscular  

activity_E21_Valgfag – bilag 9 findes på sharepoint 

m) Performing meta-analyses_E21_Valgfag – bilag 10 findes på  
Sharepoint 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. 

Studienævnet beslutter om de indkommende handleplaner kan god 

kendes. 

4) Aftagerpanelsmøder 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jordemo-

dervidenskab, Kandidatuddannelsen i Ergoterapi og Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse. Uddannelsesleder/studieleder for den en-

kelte uddannelse har udarbejdet handleplan pba. mødet. Referat, in-

putskema og handleplan findes i bilag.  

 

Bilag  
a) Aftagerpanel_Jordemodervidenskab_2021 – bilag 11 

b) Aftagerpanel_Ergoterapi_2021 – bilag 12 

c) Aftagerpanel_SFK_2021 – bilag 13 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om møderne samt vurderer om handleplaner 

kan godkendes.   

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

Intet til dette punkt 

 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

1) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA 

Sagsfremstilling 

Alle ansøgninger er tilgængelige for studienævnets medlemmer i   

SAGA. Link til SAGA - https://saga.sdu.dk/ 

 
Bilag 

De aktuelle og formands-/adm. behandlede ansøgninger findes i  

SAGA. Oversigt over behandlede ansøgninger findes på sharepoint – 

bilag 14 

 
 
 

https://saga.sdu.dk/


 

 Side 4 

Indstilling 

De indkommende ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de 

ansøgninger som er formands-/adm. behandlet tages til efterretning. 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

Studiekoordinator: 

 

 

Studerende:  

 

a) Intet til dette punkt 

 

a) Resultat af valg til studienævnet 

b) Møderække for studienævnsmøder i 2022 – bilag 15 

 

a) Spørgsmål fra studerende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddan-

nelse  

  

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 

 Maria Dyrup Hansen. 

 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/cdalgaard
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/medarbejdere/u_og_k

