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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:  
Nedenstående punkter udgår og behandles på næste studienævns-
møde den 9. december 2021: 
3.1.b – Evaluering af hele uddannelsen_Ergoterapi 

3.1.d – Evaluering af hele uddannelsen_Klinsk sygepleje  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergo-

terapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 26. oktober 2021 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Online via zoom - https://syddanskuni.zoom.us/j/64538976374 

Tilstede  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) – SFK  

Carsten Juhl (CJ) – Fysioterapi.  

Christina Prinds (CP) – Jordemodervidenskab.  

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Observatør Charlotte Abrahamsen (CA) – SFK 

Observatør Lene Bjerregaard (LB) - KS 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

Afbud fra  Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi 

Mette Juhl Rothmann (MJR) - Klinisk sygepleje.  

Studerende Anne Friis Jeppesen (AFJ) – SFK  

Studerende Anja Skovgaard Nissen (ASN) - Klinisk sygepleje  

Studerende Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH) – Jord. 

Studerende Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP) – Fys. 

Studerende Jessie Weber Madsen (JWM) - Ergoterapi 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Charlotte Abrahamsen (SFK), 

uddannelsesleder Lene Bjerregaard (KS) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 

https://syddanskuni.zoom.us/j/64538976374


 

 Side 2 

2. Godkendelse af  

referat fra mødet 

den 19. maj 2021  

 

Referat fra studienævnsmøde den 7. september 2021 er godkendt på 

mail den 22. september 2021. 

3. Kvalitetssikring og 

udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Evaluering af hele uddannelsen 2021 

Sagsfremstilling 

Der foreligger evaluering af hele kandidatuddannelsen for 2021. Der er 

på baggrund af evalueringerne udarbejdet handleplaner for den en-

kelte uddannelse til behandling i studienævn. 

 

Bilag 

a) Evaluering af hele uddannelsen_Fysioterapi_bilag 1 

b) Evaluering af hele uddannelsen_Ergoterapi_bilag 2 

c) Evaluering af hele uddannelsen_Jordemodervidenskab_bilag 3 

d) Evaluering af hele uddannelsen_Klinisk sygepleje_bilag 4 

e) Evaluering af hele uddannelsen_Sundhedsfaglig Kandidat_bilag 5 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter evalueringerne og handleplanerne.  

Studienæv net vurderer om handleplaner kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Fysioterapi 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. manglende 

kontakt med forskningsmiljøerne. Der vil fremadrettet være mere fokus 

på at orientere de studerende om, at praktikophold/projektorienterede 

forløb skal ses som en mulighed for netop dette.  

Derudover kommenterer de studerende på, at de ønsker mere under-

visning i kvalitativ forskningsmetode på uddannelsen. Der er igangsat 

tiltag, hvor der reserveres (få) pladser på kvalitative metode valgfags-

moduler på Idræt, som de studerende har mulighed for at tage som 

valgfag på Fys-uddannelsen. Der vil være øget fokus på, at dette bli-

ver meldt ud til de studerende.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Ergoterapi 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næste studienævnsmøde den 

9. december 2021. 

 

Jordemodervidenskab  

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer om, at det har været 

udfordrende at finde et fagligt fællesskab med underviserne.  

Handleplanen tydeliggør, at der er reflekteret over eventuelle forklarin-

ger på dette, og at der ikke umiddelbart gøres tiltag, i det det forventes 
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at være forårsaget af onlineundervisningen. Det vil dog være et op-

mærksomhedspunkt.   

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Klinisk sygepleje 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næste studienævnsmøde den 

9. december 2021. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Studienævnet bemærker, at der kommentarer vedr. udfordringer med 

brugbar feed-back efter endt eksamen.  

Der er fokus på feed-back og der arbejdes på at tydeliggøre og for-

ventningsafstemme den generelle feed-back på de enkelte moduler.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling 

Studienævnet godkendte de indkommende handleplanerne for de en-

kelte uddannelser. 
 

2) Studiestartsundersøgelse E20 

Sagsfremstilling 

Resultaterne fra den centrale studiestartsundersøgelse for 2020 fore- 

ligger til behandling/diskussion i studienævnet. 

 

Bilag 

a) Studiestartsundersøgelse_2020_Ergoterapi_bilag 6 

 
Indstilling 

Studienævnet drøfter studiestartsundersøgelsen og tager evaluerin-

gen til efterretning. 

 
Referat af punktet 

Generelt en flot evaluering.  

Studienævnet bemærker, at studiestarten på ergoterapi opleves me-

get positiv.  

 

Evalueringen er taget til efterretning.  
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3) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående mo-

duler til behandling. 

 

Bilag 

• Sundhedsjura_F21_Fysioterapi  

• Sundhedsteknologi og Brugerdreven Innovation_F21_Jordemoder- 

videnskab 

• Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig praksis 

I_F21_Jordermodervidenskab  

• Kandidatspeciale_F21_Jordemodervidenskab  

• Evidensbasering og kvalitetsudvikling_F21_Ergoterapi  

• Teknologi og hverdagsliv_F21_Ergoterapi  

• Kandidatspeciale_F21_Ergoterapi  

• Fra molekyle til menneske_F21_Sundhedsfaglige Kandidat  

• Kandidatspeciale_F21_Sundhedsfaglig Kandidat  

k) Evaluering af Humanistiske forskningstilgange inden for sundheds- 

videnskab_F21_Fysioterapi  
 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. 

Studienævnet beslutter, om de modtagne handleplaner kan godken-

des. 

 

Referat af punktet 

Sundhedsjura_F21_Fysioterapi 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor der 

ikke er lavet en handleplan.  

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommenta-

rer til denne.  

 

Sundhedsteknologi og Brugerdreven Innovation_F21_Jordemo-

dervidenskab  

Generelt en fin evaluering.  

Studienævnet bemærker, at der er en del kommentarer omkring udfor-

dringer med Itslearning.  
 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

   

 

 

 

 



 

 Side 5 

Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfaglig prak-

sis I_F21_Jordermodervidenskab 

Generelt en fin evaluering.  

Studienævnet bemærker, at der er en del kommentarer omkring udfor-

dringer med Itslearning.  
 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Kandidatspeciale_F21_Jordemodervidenskab   

Der er ikke indkommet nogle besvarelser fra studerende på denne 

evaluering.  

 

Evidensbasering og kvalitetsudvikling_F21_Ergoterapi  

Generelt en fin evaluering. 

 

Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 

Teknologi og hverdagsliv_F21_Ergoterapi  

Generelt en fin evaluering. 

 

Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes 

 

Kandidatspeciale_F21_Ergoterapi 

Generelt en fin evaluering. 

 

Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes 

 

Fra molekyle til menneske_F21_Sundhedsfaglige Kandidat 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer vedr. udfordringer i 

sammenhængen mellem etik og genetikdelen. Derudover er der kom-

mentarer omkring en specifik underviser. 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Studieleder kontakter den modulansvarlige med hen-

blik på at drøfte de i evalueringen anførte kommentarer fra de stu-

derende.  

 

 

 

 

 

 



 

 Side 6 

Kandidatspeciale_F21_Sundhedsfaglig Kandidat 

Generelt en fin evaluering. Studienævnet bemærker, at der er kom-

mentarer omkring udfordringer ifm. indskrivningsproceduren.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F21_Fysioterapi 

Generel fin evaluering. Næste gang modulet udbydes vil der komme 

en ny fagansvarlig. Den nye fagansvarlige vil blive forelagt denne eva-

luering.  

 

4) Opfølgnings-/statusmøder 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt opfølgnings-/statusmøde for kandidatuddannelsen i er- 

goterapi. Uddannelsesleder har udarbejdet handleplan pba. mødet. 

Handleplanen findes bagerst i beretningen. 

 

Bilag  
a) Uddannelsesopfølgning_Ergoterapi_2021 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om mødet samt handleplanen. 

 

Referat af punktet 

Der er afholdt opfølgningsmøde for Kandidatuddannelsen i Ergoterapi 

den 3. juni 2021.  

 

På mødet var der særligt fokus på rekruttering af flere ansøgere til 

både den 2. årige og 4. årige kandidatuddannelse i ergoterapi.  

 

Derudover blev feed-back på uddannelsen drøftet, da det i studenter-

evalueringen af hele uddannelsen fra 2020 fremgår, at over halvdelen 

af de studerende ikke mener, de har fået brugbar feed-back på eksa-

men.  

 

Endelig blev studieintensitet på uddannelsen drøftet  

 

Handling 

Studienævnet godkendte handleplanen.  
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4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 1) Studiestart 
Sagsfremstilling 

Drøftelse af studiestarten på De5 i efteråret 2021. 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om studiestarten på den enkelte uddannelse. 

 

Referat af punket 

Studienævnet drøftede studiestarten i efteråret 2021. På alle uddan-

nelser har der været en god studiestart, hvor man har brugt tuto-

rer/studerende fra en tidligere årgang, som har været med til at arran-

gere sociale arrangementer for de nye studerende. 

 

Nogle studerende fra 3. årgang har af fakultet fået bevilliget midler fra 

puljen ”Genstart af det gode studieliv”. De er i gang med at arrangere 

et fyraftensarrangement primært for de studerende, som blev optaget 

under COVID-19. Man vil dog undersøge, om der er mulighed for at til-

byde alle de studerende på De5 at deltage i arrangementet, som af-

holdes den 23. november 2021 kl. 16.15 – 18.30.  

 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA  

Sagsfremstilling 

Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet 

fremgår af SAGA 

 

Indstilling 

De modtagne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de an-

søgninger, som er formands-/adm. behandlet tages til efterretning.  

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandlede de modtagne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Tilsagn:  

• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

• Fristen for gennemførsel af uddannelse (1) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Startmerit (1) 

• Forhåndsgodkendelse af valgfag (1) 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (6) 

• Særlige prøvevilkår (1) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (4) 

• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 
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6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

 

 

Studiekoordinator: 

 

 

 

1) Eksamensklage behandlet på De5 i F21 

På modulet Fra molekyle til menneske er der i foråret 2021 indkommet 

en klager over bedømmelsen af eksamen. Den studerende har fået et 

afslag på sin klage. 

2) Valg til studienævnet for valggruppe I og II  

Der er udskrevet valg til studienævnet for valggruppe I (videnskabelige 

medarbejdere) og valggruppe III (studerende). Der er nu mulighed for 

at opstille som kandidat via den elektroniske kandidatopstilling. Der er 

frist for indlevering af kandidatopstilling mandag den 10. november 

2021 kl. 12.00. CD opfordrede uddannelseslederne til at stille op igen 

og opfordrede samtidig de faglige vejledere og uddannelseslederne til 

at gøre de studerende opmærksom på valget, så vi ved næste valg får 

en studenterrepræsentant fra hver uddannelse ind i studienævnet.  

 

7. Eventuelt  Intet til dette punkt. 

 

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

