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Punkter til drøftelser:   

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

10. december 2020 

 

 

 

Dagsorden blev godkendt med følgende rettelser: 

Punktet 3b udgår og vil blive behandlet på næstkommende studie-

nævnsmøde.  

Punkter omkring godkendelse af studieordning for talentprogram og 

billeder på studienævnets hjemmeside blev tilføjet under Eventuelt. 

   

 

Referat godkendt på mail den 2. marts 2021. 

 

 

 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 18. marts 2021 kl. 9.00 – 12.00 

Sted  Zoom-meeting 

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

stensen (JRC), Mette Juhl Rothmann (MJR),  

Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-Fysioterapi, Anne Friis 

Jeppesen (AFJ-SFK), 

Faglig vejleder Mette Tækker Jensen, Faglig vejleder Kristine 

Zöega Mikkelsen, observatør Charlotte Abrahamsen 

 

Afbud fra  Christina Prinds (CP), Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen 

(VALH-Jordemodervidenskab), Anja Skovgaard Nissen (ASN-Kli-

nisk sygepleje), Jessie Weber Madsen (JWM-Ergoterapi) 

 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere  

Observatør, uddannelsesleder Charlotte Abrahamsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Referent Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Evaluering af Aktivitetsvidenskab og hverdagslivste ori_E20_ 
Ergoterapi – bilag 1 
Studienævnet bemærker, at modulet denne gang er blevet flot evalu-
eret.  
 
Handleplanen godkendes. 
 
 

b) Evaluering af Perspektiver og tilgange_E20_Jordmodervi- den-
skab – bilag 2 
Punktet udgår og behandles på næstkommende møde. 
 
 

c) Evaluering af Epidemiologi og biostatistik_E20_Fællesfag –  
bilag 3 
Generelt en meget tilfredsstillende evaluering. Studienævnet  
bemærker, at der er kommentarer vedrørende håndteringen af online 
undervisning i forbindelse med COVID-19, blandet andet at undervis-
ningen somme tider begyndte kl. hel og ikke kvart over som normalt. 
Derudover er der kommentarer om, at underviser ikke altid er  
bekendt med, hvad der foregår i de øvrige timer på modulet, samt 
kommentarer til feed-back især i forbindelse med dataværkstedet.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige.  
 

 
d) Systematisk review og meta-analyser i fysioterapi_E20_ 

fy sioterapi – bilag 4 
På sidste studienævnsmøde drøftede studienævnet evalueringen, 
som generelt er flot evalueret. Der er nu tilføjet en handleplan. 
 
Handleplanen godkendes. 
 
 

e) Organisation og ledelse af forandringer i sundhedssektorens 
driftsorganisationer_E20_valgfag – bilag 5 
På sidste studienævnsmøde drøftede studienævnet evalueringen, 
som generelt er flot evalueret. Der er endnu ikke indkommet en 
handleplan, men den modulansvarlige har fremsendt en mail med 
sine kommentar.  
Studienævnet drøftede refleksionerne fra den modulansvarlige og 
godkendte disse.  
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder manglende eksamensbeskrivelse 
samt arbejdsbelastningen på modulet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Side 3 

f) Evaluering af Kvalitative systematiske reviews_E20_valgfag 
– bilag 6 
Flot evaluering. Studienævnet bemærker, at de studerende har  
været særligt tilfredse med den måde modulet er struktureret og  
organiseret på. Der var kommentarer om, at fagbeskrivelsen var  
meget målrettet specialet. Fagbeskrivelsen vil blive revideret til  
næste udbud.     
 
Handleplanen godkendes. 
 
 

g) Evaluering af Mental Sundhed_E20_valgfag – bilag 7 
Modulet er ikke helt tilfredsstillende evalueret. Studienævnet  
bemærker, at der er kommentarer om, at der har været (for) stor  
fokus på psykiatrien, så det har ikke været så bredt som forventet, 
da modulet blev godkendt til udbud.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder at modulet bør være mere folke-
sundhedsbaseret og ikke kun omhandle psykiatrien.  
 
 

h) Evaluering af Psykometri_E20_valgfag – bilag 8 
Generelt en flot evaluering. Studienævnet bemærker, at der er  
kommentarer om, at modulet særligt synes rettet mod fysioterapi- og 
ergoterapistuderende.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder at modulet gøres bredere, så der 
også trækkes eksempler ind fra andre sundhedsfaglige profes-
sioner.  
 
 

i) Evaluering af Planlægning og gennemførsel af et  
epidemiologisk forskningsprojekt _E20_valgfag – bilag 9 
Flot evaluering. Studienævnet bemærker, at de studerende har  
været særligt tilfredse med håndteringen af onlineundervisningen. 
Der kommenteres dog på, at de studerende ønsker mere aktivitet i 
undervisningen blandt medstuderende selvom modulet afvikles  
online.   

 
Handleplanen godkendes. 

 
 

j) Evaluering af Brugerinddragelse i sundhedspraksis og  
forsk ning_E20_valgfag – bilag 10 
Studienævnet bemærker at få studerende har besvaret  
evalueringen. Det kan dog skyldes, at evalueringen har været sendt 
ud tre gange på grund af fejl i forbindelse med udsendelsen af  
evalueringen. Studienævnet bemærker ligeledes, at der er  
kommentarer om, at der er relativ lidt teori.  
 



 

 Side 4 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
 
Action: Studieleder vil drøfte de nævnte kritikpunkter med den 
modulansvarlige, herunder at man ønsker mere teoretisk tyngde 
på modulet. 

 
 

k) Evaluering af Projektorienteret forløb De5_E20_valgfag 
Der har i forbindelse med evaluering til projektorienteret forløb været 
sendt de ordinære spørgsmål til de studerende og dermed ikke de 
specifikke spørgsmål til lige netop projektorienteret forløb.  
Det har derfor ikke været muligt at bruge evalueringerne, og der er 
derfor ikke lavet handleplaner.  
 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Valgfag (CD) – bilag 11 
- Godkendelse af egne valgfag herunder eventuelle  
ændringer til fagbeskrivelsen - bilag 11a-d 
Studienævnet godkender de i bilag 11 angivne tidligere godkendte 
valgfag og disse udbydes i efteråret 2021.  
Global Health udbydes dog ikke på grund af COVID-19. 
 
➢ Bilag 11a - Sundhedsantropologi 

Studienævnet drøftede forslaget om at justere på læringsmålene 
for modulet. 

 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen og valgfaget udbydes i 
efteråret 2021. 

 
➢ Bilag 11b - Kvalitative systematiske review 

Studienævnet drøftede forslaget om at ændre i fagindholdet samt 
at justere på læringsmålene for modulet. 

 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen og valgfaget udbydes i 
efteråret 2021. 

 
➢ Bilag 11c - Brugerinddragelse i sundhedspraksis og  

forskning 
Studienævnet drøftede forslag om at justere på læringsmålene 
for modulet.  
 
Studienævnet drøftede ligeledes om titlen med fordel kan æn-
dres, så den rammer mere bredt.   

 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen og valgfaget udbydes i 
efteråret 2021. 

 
➢ Bilag 11d - Planlægning og gennemførsel af et epidemiolo-

gisk forskningsprojekt 
Studienævnet drøftede forslag om at reducere og justere på  
læringsmålene for modulet.  

 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen og valgfaget udbydes i 
efteråret 2021. 

 
 



 

 Side 5 

- Godkendelse af nye valgfag – bilag 11e-g 
➢ Bilag 11e - Personcentreret Rehabilitering i en tvær- 

videnskabelig praksis 
Studienævnet drøftede forslaget om et nyt valgfag i personcen-
treret rehabilitering. Studienævnet ser velvilligt på valgfaget, men 
ønsker, at fagbeskrivelsen ændres, så indholdet ikke bliver for 
specifikt, men tilpasset flere professioner. 
 
Studienævnet finder, at flere af vores uddannelser allerede har 
ordinære moduler som dækker meget af undervisningen.  
Studienævnet ønsker derfor, at niveauet løftes.  

 
Valgfagets indhold ønskes revideret, hvorfor dette ikke vil blive 
udbudt i efteråret 2021. 

 

➢ Bilag 11f - Occupational Science – in European perspectives  
Studienævnet drøftede forslaget om et nyt valgfag i Occupational 
Science. Studienævnet bemærker, at valgfaget forventes særligt 
at være rettet mod fysioterapi- og ergoterapistuderende.  

 
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen og udbyder valgfaget 

i efteråret 2020. 
 

➢ Bilag 11g - Implementering af praksisnær forskning 
Studienævnet drøftede forslaget om et nyt valgfag i  
implementering af praksisnær forskning. Studienævnet finder 
valgfaget spændende og meget relevant og i tråd med, hvad flere 
af uddannelsernes aftagerpaneler har efterspurgt. 
 
Læringsmål rettes til og fagbeskrivelse sendes til endelig  

godkendelse ved studienævnet pr. mail, hvorefter valgfaget  
udbydes i efteråret 2021   
 
Action ift bilag 11e-g: Studieleder kontakter de modulansvar-
lige på valgfagene omkring studienævnets beslutning om de 
valgfag, der er godkendt til udbydelse i efteråret 2021.  

 
 

b) Ændring af eksamensform på modulet Sundhedsjura – F21 – 

Fysioterapi – bilag 12 
På grund af nedlukning af SDU grundet Corona-epidemien  

besluttede studienævnet, at eksamensformen på modulet Sundheds-

jura i foråret 2021 for de studerende på Kandidatuddannelsen i  

Fysioterapi ændres fra en mundtlig eksamen med forberedelse til en 

skriftlig hjemmeopgave. 

 

Action: Beslutningen vil blive sendt til fakultetet og de  

studerende vil blive orienteret herom.  

 
 

c) Revidering af studieordning/undervisning og arbejds- 

for mer_Evidensbaseret fysioterapi_Fysioterapi – bilag 13 
Studienævnet drøftede forslaget om ændringer af indhold/arbejdsfor-
mer samt kriterier for udtømmende målopfyldelse til karakter.  

 

Ændringerne til studieordningen godkendes. 



 

 Side 6 

 

Action: Ændringen vil blive sendt til godkendelse ved Dekanen 
og ODIN opdateres.   

  
 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA – bilag 14 

Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning  

Tilsagn: 
➢ Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

 

 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

Studiekoordinator:  

 

 

 

 

Intet til dette punkt. 

7. Eventuelt 

  

 

 

a) Studieordning for talentprogram på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi 

vil blive sendt til godkendelse via mail.  

 

b) Studienævnet drøftede, om der skal et billede af alle medlemmer i stu-

dienævnet på studienævnets hjemmeside. Efter positivt tilsagn arbej-

der studieleder videre med denne ide.   

  

 
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

