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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

27. maj 2020 

 

 

 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 

Punkt 3a, 3h, 3i, 3j, 4b og 6a (studiekoordinator) udgår grundet 

afbud til mødet. Punkterne vil blive behandlet på næstkommende 

studienævnsmøde.  

 

 

Referat godkendt på mail. 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 17. september 2020 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Zoom-meeting 

Til stede  Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Mette Juhl Rothmann, 

Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-fysioterapi), Lea Cor-

des (LC-SFK),   

Observatør: Christina Prinds, Marie Konge Nielsen, Kristine Zoëga 

Mikkelsen 

 

Afbud fra  Jeanette Reffstrup Christensen (JRC), Dorte Hvidtjørn (DH), Jessie 

Weber Madsen (JWM-Ergoterapi) 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere  

Observatør, uddannelsesleder Marie Konge Nielsen (Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse) 

Observatør, uddannelsesleder Christina Prinds (Jordemoderviden-

skab) 

 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Referent Ditte Nygaard 
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3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

a) Evaluering af hele uddannelsen_F20_Fysioterapi - bilag 1 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. utilstræk-

kelig individuel feed-back.  

Der er igangsat tiltag, som endnu ikke er slået helt igennem 

endnu, og et konkret tiltag blev kun taget imod af 3 ud af 20 stu-

derende.  

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Uddannelsesleder vil bede underviserne om at itale-

sætte, hvad der er feed-back og tydeliggøre overfor de stu-

derende, når der arbejdes med feedback i undervisningen. 

 

b) Evaluering af hele uddannelsen_F20_Ergoterapi - bilag 2 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde. 

 

c) Evaluering af hele uddannelsen_F20_Jordemodervidenskab 

- bilag 3 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. udfordrin-

ger med feed-back. Det er forsøgt i forbindelse med studiestart at 

sætte fokus på, hvad feedback er.  

I forhold til studenterinddragelse er det udfordrende, at der ikke er 

studerende fra Jordemodervidenskab i studienævnet.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

d) Evaluering af hele uddannelsen_F20_Klinisk sygepleje - bi-

lag 4 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. udfordrin-

ger med feed-back. Der er igangsat et arbejde med fokus på 

feedback.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Uddannelsesleder vil fortsat arbejde med fokus på feed-

back, herunder overvejes det at lave studenterpaneler for at 

inddrage de studerende i det videre arbejde.  

 

e) Evaluering af hele uddannelsen_F20_Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse - bilag 5 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. udfordrin-

ger med feedback. Der er allerede igangsat mange tiltag som 
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også gør arbejdet med feedback mere tydeligt for de studerende, 

men der er fortsat udfordringer.  

På uddannelsen har man indført studenterpaneler for at inddrage 

de studerende. Det har været inspirerende og man vil derfor fort-

sætte med dette.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

f) Evaluering af Humanistiske forskningstilgange inden for 

sundhedsvidenskab_F20_Fysioterapi – bilag 6 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

g) Evaluering Kvalitetsudvikling af fysioterapi_F20_Fysioterapi 

– bilag 7 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

h) Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling_F20_Er-

goterapi – bilag 8 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde 

 

i) Evaluering af Teknologi og hverdagsliv_F20_Ergoterapi – bi-

lag 9 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde 

 

j) Evaluering af projektorienteret forløb_E19_Ergoterapi – bilag 

10 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde 

 

k) Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvik-

ling_F20_Jordemodervidenskab – bilag 11 

Studienævnet bemærker, at svarprocenten på evalueringen er 

100%.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

l) Evaluering af Sundhedsteknologi og brugerdreven innova-

tion_F20_Jordemodervidenskab – bilag 12 

Studienævnet bemærker, at der har været udfordring med online 

undervisning.  
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

Action: Uddannelsesleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter i 

evalueringen med den nye modulansvarlige, der kommer på 

næste gang modulet udbydes. Modulet er under revision  

 

m) Evaluering af Brugerdreven innovation og teknologi i Klinisk 

sygepleje_F20_Klinisk sygepleje – bilag 13 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

n) Evaluering af Fra molekyle til menneske_F20_SFK – bilag 14 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer om, at genetik 

og etik bør koordineres bedre.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Uddannelsesleder vil diskutere med modultovholder 

og muligvis institutleder, hvilke undervisere, der er til rådig-

hed til etik-undervisningen.  

 

o) Evaluering af midtvejsstatus på handleplaner fra Studiemiljø-

undersøgelsen 2020_De5 
Evaluering af midtvejsstatus på handleplaner fra studiemiljøun-
dersøgelsen fra 2020 er godkendt på mail den 17. august 2020.  
 
 

  

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Drøftelse af studiestart efteråret 2020 

Studienævnet drøftede studiestarten i efteråret 2020. Selvom stu-

diestarten har været præget af Covid-19, så har der været en god 

studiestart på alle uddannelser. 

På Jordemodervidenskab og Fysioterapi har man i år optaget stu-

derende på erhvervskandidatuddannelsen også. På Fysioterapi 

har der været udfordringer med, at de studerende på erhvervs-

kandidatuddannelsen mente, at undervisningen foregår online.    

På Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje har man ved denne 

studiestart afprøvet UniHelper til studiegruppedannelse. Det er 

gået godt og de studerende tog ansvar. 

 

Mange studerende er bekymret for fremmødet og om vi på ud-

dannelserne håndterer restriktioner i forbindelse med Covid-19 

korrekt. Uddannelserne følger alle SDU/sundhedsmyndigheder-

nes retningslinjer. 
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Studieleder orienterede om, at SDU ikke tilbyder SPS og særlige 

vilkår til erhvervskandidater. De skal til kommune for at få IT-ryg-

sæk m.v. 

 
b) Drøftelse af SAGA 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde. 
 
 
 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

a) Indstilling til ansøgninger – bilag 15 

➢ Bilag 15a 

Studienævnet godkendte dispensation til individuelt studie-

forløb. 

 

➢ Bilag 15b 

Studienævnet gav afslag til dispensation til individuel studie-

forløb/afmelding af undervisning og eksamen. 

Der var i ansøgningen ikke dokumenteret særlige forhold.  

 

➢ Bilag 15c 

Studienævnet godkendte dispensation fra studieaktivitets-

kravet samt fristen for at gennemføre uddannelsen på bag-

grund af dokumenterede særlige forhold 

 

➢ Bilag 15d 

Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af afle-

veringsfrist på speciale på baggrund af dokumenterede sær-

lige forhold. 

 

➢ Bilag 15e 

Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af afle-

veringsfrist på speciale på baggrund af dokumenterede sær-

lige forhold. 

 

 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nyt system til de studenterrettede evalueringer 

Studieleder orienterede om, at De5 kandidatuddannelser er ud-

valgt til at lave pilottest på et nyt system til de studenterrettede 

evalueringer. Pilottesten vil blive i gang sat på 1. og 2. kvartal på 

enkelte moduler. 

 

b) Status på Nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20) 

Studieleder orienterede om, at Fysioterapi uddannelsen er ud-

valgt til at deltage ved Audit trail 1: forskningsdækning af under-

visning. Fysioterapi uddannelsen er blandt andet udtaget på bag-

grund af at være en mindre uddannelse.  

Første panelbesøg er gået godt. 
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Studiekoordinator: 

 

c) Revidering af studieordning/læringsudbytte 

Studieleder orienterede om, at man på De5 kandidatuddannelser 

er i gang med revidering af studieordningen, herunder læringsud-

bytte.   

 

a) Forsinkelsessamtaler foråret 2020 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde. 

 

b) Administrative godkendelser i perioden 27. maj – 17. septem-

ber 2020 – bilag 16 

Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er 

formands-/administrativt behandlet i perioden 27. maj – 17. sep-

tember 2020 

 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

På De5 kandidatuddannelser har der været slået to stillinger op til 

faglig vejleder. Der blev i juni ansat en faglig vejleder og der er 

igen søgt efter en mere, Der afholdes samtaler i slutningen af sep-

tember.  

 

Studiet drøftede om man det er muligt at lave et forum, hvor stu-

derende kan kontakte studienævnsrepræsentanterne, særligt de 

studerende i studienævnet. Baggrunden for dette er, at der ikke 

på alle uddannelser er studenterrepræsentanter i studienævnet, 

hvorfor de studerende i studienævnet har svært ved at nå de stu-

derende på de uddannelser som ikke er repræsenteret i studie-

nævnet.    

Studieleder vil undersøge muligheder.  

  

 
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

