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Punkter til drøftelser:   

1. Konstituering af 

studienævnet for 

2021 

 

 

 

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

3. Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

10. december 2020 

 

a) Konstituering af studienævnet for 2021 

Studienævnsformand Christine Dalgård bød velkommen og oriente-

rede om studienævnets arbejde. 

Efter fredsvalg blev Christine Dalgård valgt som formand og Amalie 

Lyngbo Henningsen, repræsentant for Jordemodervidenskab, blev ved 

fredsvalg valgt som næstformand. 

 

Dagsorden blev godkendt med følgende rettelser: 

Punktet 5c udgår og vil blive behandlet på næstkommende studie-

nævnsmøde.  

   

 

Referat godkendt på mail den 22. december 2020. 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 11. februar 2021 kl. 9.00 – 11.00 

Sted  Zoom-meeting 

Til stede  Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Jeanette Reffstrup Chri-

stensen (JRC), Christina Prinds (CP), Mette Juhl Rothmann (MJR),  

Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-Fysioterapi), Jessie 

Weber Madsen (JWM-Ergoterapi), Vilhelmine Amalie Lyngbo Hen-

ningsen (VALH-Jordemodervidenskab), Anja Skovgaard Nissen 

(ASN-Klinisk sygepleje), Anne Friis Jeppesen (AFJ-SFK), 

Faglig vejleder Mette Tækker Jensen, Faglig vejleder Kristine 

Zöega Mikkelsen, observatør Charlotte Abrahamsen, observatør 

Lea Cordes 

 

Afbud fra   

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere  

Observatør, uddannelsesleder Charlotte Abrahamsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Referent Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Evaluering af Projektledelse_E20_Fælles fag – bilag 1 

- Herunder eksamen i projektledelse (LC) – bilag 1a 
Generelt en tilfredsstillende evaluering. Studienævnet bemærker, at 
der er mange kommentarer vedrørende håndteringen af online under-
visning i forbindelse med COVID-19.  
Der har været uklarheder omkring indholdet i holdtimerne og det virker 
til, at der har været stor forskel på holdtimerne. Litteraturen føles me-
get uoverkommelig og der er mange emner og begreber, man skal 
igennem inden for et 5 ECTS-modul. 
 
- Eksamen i projektledelse 
De studerende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har 
kommenteret på eksamen, som de mener har været ustruktureret og 
hård. De studerende kommenterer på omfanget af eksamen samt op-
sætningen, som de mener betyder, at de skulle skrive meget mere end 
der var lagt op til. Derudover var der ikke altid overensstemmelse mel-
lem undervisningen og eksamen.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder oplevelsen af, at holdundervisningen 
foregår forskelligt på de forskellige hold samt omfanget og tids-
rammen på eksamen.  
 

 
b) Evaluering af Avanceret Sundhedsøkonomi_E20_valgfag – bilag 

2 
Studienævnet bemærker, at modulet er rigtig flot evalueret. 
 
Handleplanen godkendes. 
 
 

c) Evaluering af Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i rela-
tion til idræt_E20_valgfag – bilag 3 
Studienævnet bemærker, at kun en enkelt studerende har besvaret 
evalueringen og den modulansvarlige har på den baggrund ikke haft 
nok materiale til at udfylde handleplanen.  
 
Der er skiftet modulansvarlig og den nye modulansvarlige har ikke væ-
ret opmærksom på evalueringen.  
 
Handleplanen godkendes med den konklusion som er udfyldt. 
 
Action: Uddannelsesleder vil tale med den nye modulansvarlig 
om opgaverne for modulansvarlige, herunder at sikre tid til evalu-
ering af modulet i den sidste time.  
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d) Evaluering af Narrativ medicin_E20_valgfag – bilag 4 
Modulet er generelt flot evalueret.  
Studienævnet bemærker yderligere, at der har været udfordringer 
med, at undervisningen er gået fra tilstedeværelse til online undervis-
ning grundet COVID-19.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
 

e) Evaluering af De Nationale Sundhedsregistre til forsknings-
brug_E20_valgfag – bilag 5 
Modulet er flot evalueret. Studienævnet bemærker yderligere, at valg-
faget er nyoprettet og at få studerende har været tilmeldt modulet. 
Handleplanen tydeliggør, at den modulansvarlig vil videreudvikle på 
modulet. 
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
 

f) Evaluering af Sundhedsantropologi_E20_valgfag – bilag 6 
Modulet er generelt flot evalueret.  
Studienævnet bemærker desuden, at der er kommentarer til det store 
lokale, som blev tildelt grundet retningslinjer for COVID-19. 
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
 

g) Organisation og ledelse af forandringer i sundhedssektorens 
driftsorganisationer_E20_valgfag – bilag 7 
Flot evaluering. Studienævnet bemærker, at der er kommentarer til 
håndteringen af onlineundervisningen, som foregik via Adobe Con-
nect. En studerende fra studienævnet oplyser, at der ikke forelå en be-
skrivelse af eksamen forud for eksamen.  
 
Der er ikke indkommet en handleplan til studienævnet. Den modulan-
svarlige vil blive rykket og får en ny frist på 7 dage. 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder manglende eksamensbeskrivelse.  
 
 

h) Systematisk review og meta-analyser i fysioterapi_E20_fysiote-
rapi – bilag 8 
Modulet er generelt flot evalueret dog med få besvarelser.  
Studienævnet bemærker, at der er kommentarer om, at det forventes 
at man kender til kernebegreber, som benyttes undervejs i undervis-
ningen.   
 
Der er ikke indkommet en handleplan til studienævnet. Den modulan-
svarlige vil blive rykket og får en ny frist på 7 dage. 
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i) Opfølgning på delpolitik 6 
- Ergoterapi – bilag 9a 

Småjusteringer er foretaget. Handleplanen godkendes.  
 

- Klinisk sygepleje – bilag 9b  
Småjusteringer er foretaget. Handleplanen godkendes.  
 

- Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse – bilag 9c  
Småjusteringer er foretaget. Handleplanen godkendes.  
 
 

j) Aftagerpanelsmøde_E20_Ergoterapi – bilag 10  

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Ergote-

rapi den 19. november 2020. 

 

På mødet var der særligt fokus på rekruttering af studerende.  

Uddannelsesleder vil indgå faste aftaler om information på de 7 Uni-

versity Colleges samt aftaler om at deltage ved diverse netværksmø-

der for ergoterapeuter.   

 

Handleplan/inputskema godkendes. 
 
 

k) Aftagerpanelsmøde_E20_Klinisk sygepleje – bilag 11 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Klinisk 

sygepleje den 9. december 2020.  

 

På mødet var der særligt fokus på de udfordringer som særligt de stu-

derende på erhvervskandidatuddannelsen oplever med at få studie-

/og arbejdslivet til at balancere, da deres arbejdstid ofte overstiger 25 

t/uge. Det blev foreslået, at der afholdes intromøde for studerende, ud-

dannelsen og arbejdsgiver med henblik på forventningsafstemning. 

 

Derudover drøftede aftagerpanelet, om det er muligt at øget antallet af 

dimittender i det kommunale. Endelig drøftedes kompetenceprofilen, 

hvor aftagerne efterspørger en tydeliggørelse af det tværsektorielle felt 

og folkesundhedsperspektivet 

 

Handleplan/inputskema godkendes. 
 
 

l) Aftagerpanelsmøde_E20_Den Sundhedsfaglige Kandidatuddan-

nelse – bilag 12 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Den Sundhedsfaglige Kandidat-

uddannelse den 15. december 2020.  

 

På mødet var der særligt fokus på de udfordringer, som særligt de stu-

derende på erhvervskandidatuddannelsen oplever med sammenhæn-

gen mellem studieliv/arbejdsliv og privatliv. Aftagerne drøftede, om der 
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kan afholdes et møde mellem studerende, uddannelsen og arbejdsgi-

ver samt at der derudover udarbejdes en skriftlig vejledning til interes-

serede ansøgere til uddannelsen.  

 

Aftagerpanelet drøftede mere fleksibilitet i uddannelsen, herunder fo-

kus på, om man kan kombinere fysiskfremmøde/online undervisning.  

 

Derudover blev den kommende karrieredag på uddannelsen drøftet. 

Herefter er der lavet aftale om, at en aftager fra panelet deltager med 

et oplæg på karrieredagen.   

 

Handleplan/inputskema godkendes. 

 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Høring fra HSU og DISC blandt studerende og medarbejdere om 

forsknings- og ytringsfrihed – bilag 13 

Studienævnet drøftede om der i personalepolitikken skal stå de stude-

rendes rettigheder til ytringsfrihed. Studienævnet var enige i, at det 

ikke er i personalepolitikken rettighederne skal stå, men at de bør 

fremgå et andet sted.  

Studienævnet drøftede, om personalepolitikken bør tydeliggøre, at de 

studerende har ytringsfrihed, så personalet er opmærksomme på dette 

og kan oplyse de studerende om deres rettigheder.  

 

Action: Studienævnet aftalte, at kommentarer til høringen skal 

sendes på mail til studieleder senest den 22. februar 2021, som 

samlet alle kommentar i et dokument, der efterfølgende rundsen-

des til godkendelse.   
  
 

b) Særlige prøvevilkår – bilag 14 

Studienævnet drøftede praksis for særlige prøvevilkår. Studienævnet 

besluttede, at der gives særlige prøvevilkår ved alle eksamensopgaver 

på uddannelsen og ikke kun ved tidsbegrænsede.  

 

Action: MDH opdatere arbejdsdokumentet for praksis ved særlige 

prøvevilkår og rundsender til modulsekretærerne på de 5 uddan-

nelser.  
 
 

c) Revidering af læringsmål_Patient og Samfund_SFK – bilag 15 

Punktet udgår og behandles på næstkommende møde 
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5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA – bilag 16 

Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning  

Tilsagn: 
➢ Afmelding af eksamen (2) 

➢ Individuel studieaktivitet/placering af specialeperiode (1) 

➢ Individuel studieaktivitet/Dispensation fra prøvevilkår (1) 

➢ Udsættelse af afleveringsfrist (2) 

➢ Dispensation fra fristen for gennemførsel af uddannelse (1) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 
➢ Udsættelse af afleveringsfrist (4) 

- Dispensation fra fristen for gennemførsel af uddannelse (1) 

- Dispensation til tildeling af ekstra vejledningstime 

➢ Afmelding af eksamen (2) 

➢ Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (3) 

➢ Forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne (1) 

➢ Forhåndsgodkendelse af valgfag på ekstern institution (4) 
➢ Særlige prøvevilkår (2) 

 

 

 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

a) Eksamensklager behandlet på De5 i E20 

På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er der i efteråret 2020 

indkommet klage over en eksamensbedømmelse. Den studerende fik 

afslag på sin klage. Derudover er der i efteråret 2020 indkommet en 

klage over eksamensbedømmelsen på et valgfag, hvor den stude-

rende fik medhold. 

 

b) Eksamensuregelmæssigheder 

CD orienterede om, at to studerende er blevet indberettet til juridisk 

kontor på baggrund af mistanke om eksamensuregelmæssigheder. 

CD vil på næste møde oplyse omkring udfaldet. 

 

 

7. Eventuelt 

  

 

 

a) Status på åbent husarrangement 

Den 10. februar 2021 blev der afholdt Åbent Husarrangement for inte-

resserede, potentielle ansøgere. I år foregik åbent hus online grundet 

COVID-19. 

 

På Kandidatuddannelsen i Fysioterapi og Ergoterapi oplevede de 

store problemer med teknikken, som betød, at det ikke var muligt at af-

holde webinar. Det var dog muligt at gennemføre Q&A, som gik fint, 

her var der henholdsvis 12-15 og 9 studerende som deltog.  
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På Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje og Jordemodervidenskab 

var der ligeledes problemer med teknikken, men da det kom til at 

virke, gik det fint. Her var der henholdsvis 9 og 4 studerende som del-

tog.   

 

På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse var der ingen proble-

mer med teknikken, og der var ca. 50-60 studerende som deltog ved 

webinaret.  

   

b) Det blev besluttet, at studienævnsmødet i marts udvides med en time, 

da der skal godkendes valgfag til efteråret.  

 

Action: MDH opdaterer mødeindkaldelsen i Outlook kalenderen 

og fremsender til studienævnets medlemmer.  

 

 

  

 
Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 
Maria Dyrup Hansen. 

http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen

