
 

 

 

22 november 2019 

 
lkirkedal@health.sdu.dk 
T +4565503698 
 
 

Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
T +45 6550 1000  
www.sdu.dk 
 

Uddannelse & Kvalitet, 
Sundhedsvidenskab 

 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
4. oktober. 
 

               Dagsorden blev godkendt 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Fredag den 1. november 2019 
Klokken 8.00 – 10.00 
 

Sted:  Mødelokale 2, stuen, IOB 

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Anne Mølgaard Nielsen  
Dorte Gilså Hansen  
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Emilie Meldgaard  
Kristine Ruby Nielsen  
Jakob Christian Dersch  
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Søren Francis Dyhrberg O'Neill,  
Kristine Ruby Nielsen, Jakob Christian Dersch & 
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen 

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglig vejledere: 
 
 
Møde i dispensati-
onsudvalget :  

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Amalie Lund Kær (ALK) & Sofie Amalie Gersling Wolff (SAGW) 
 
 
Mandag den 28. oktober 2019 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Social studiestartsevaluering E19. 

Der er fremsendt en evaluering af den sociale stu-
diestart E19 til studieledelsen - se bilag ”Social stu-
diestartsevaluering” (pdf). Evalueringen er uden 
kommentarer. 
Studieledelsen orienterede kort Studienævnet om 
evalueringen. Der er ikke udarbejdet en handlings-
plan af de ansvarlige for Studiestarten. 
Studienævnet savner en handlingsplan. LKK tager 
kontakt til Fakultetet. 
Den sociale studiestartsundersøgelse ikke er be-
skrevet i kvalitetspolitikken på SUND. LKK afventer 
svar fra Fakultetets ledelse, hvorledes studiestarts-
undersøgelsen skal behandles i studienævnet. 
 

• Valg til studienævnet 2019. 
Der er valg til studienævnet den 26.-og 27. novem-
ber. Der er frist for at indsende kandidatopstilling fre-
dag den 8. november kl. 12.00. 
Kandidatlister samt oversigt over kampvalg, valgs 
bortfald og fredsvalg offentliggøres den 15. novem-
ber. 
 

• Resultatet af kåringen af årets underviser på SUND 
og SDUs undervisningspris  
AMN fortalte, at hun og 4 andre undervisere var ble-
vet indstillet til årets underviser på SUND. Et stort til-
lykke til Anne. 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet havde 
indstillet en underviser fra hver uddannelse og fem 
er blevet nomineret til prisen.  
Ved Dekanens Nytårskur den 9. januar 2020 over-
rækkes årets underviserpris på SUND. 

 
• Ekspertpanelmøde for Klinisk biomekanik – Evalue-

ring af hele uddannelsen med inddragelse af eks-
terne eksperter – se bilag ”Guidelines ekstern evalu-
ering SUND” (pdf). 
I henhold til SDU´s kvalitetspolitik, delpolitik 6 ”Tilret-
telæggelse og udvikling ag uddannelse og undervis-
ning”, skal uddannelserne på SDU som en obligato-
risk del af kvalitetsarbejdet evalueres regelmæssigt 
med inddragelse af eksterne eksperter. 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/aarets_gang/aarsfest/tidligere_aarsfester/aarsfest19/priser/undervisningsprisen
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdus_profil/aarets_gang/aarsfest/tidligere_aarsfester/aarsfest19/priser/undervisningsprisen
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/sund/nominerede_til_aarets_underviser_paa_sund?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=2940c18749-SUND_10_07_2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-2940c18749-344427029
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/sund/nominerede_til_aarets_underviser_paa_sund?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=2940c18749-SUND_10_07_2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-2940c18749-344427029


 

 Side 3 

Der afholdes ekstern panelmøde den 20. november 
2019 
Studieledelsen vil på Studienævnets januar-rmøde 
følge op på uddannelsens nøgletal samt orientere 
og det eksterne panelmøde. 

 
 

4. Ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr. 4) 

 
 
5. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud- 
dannelse og un-
dervisning (§ 18, 
stk. 4, nr. 1) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning. 

 
 

 
a) Studiemiljøundersøgelsen, Syddansk Universitet 2019, 

SMU19 – se bilag 5a) SMU19 Biomekanik BA og SMU19 Bio-
mekanik KA samt SMU19 Spørgeskema 
Handlingsplan for Klinisk biomekanik – se bilag 5a) Hand-
lingsplan. 
AMN og LKK gennemgik Handlingsplan for SMU19, udarbej-
det på baggrund af Studiemiljøundersøgelsen for Klinisk bio-
mekanik 2019. Studienævnet godkendte handlingsplanen. 
Ønsker om studiegrupper og hjælp til at danne disse, går igen 
i kommentarfelterne i Studiemiljøundersøgelsen. 
AMN fortalte om UniHelpr, som var blevet præsenteret på det 
seneste studieledermøde.  
UniHelpr er et program, der via en algoritme kan matche uni-
versitetsstuderende i studiegrupper, så de passer godt sam-
men. Tanken er at gode studiegrupper kan øge studerendes 
trivsel på uddannelsen og mindske frafald.  
Studienævnets medlemmer var interesseret i at høre nær-
mere, om programmet kunne indkøbes til uddannelsen. 
AMN kontakter Fakultetet for afklaring af muligheder for dette.  

 
b) Fakultetets plan for behandling af delpolitikker E19 samt ska-

belon – se bilagene 5a). 
LKK fremlagde Fakultetets materiale samt plan for, hvorledes 
studienævnets næstformand og øvrige studerende fremover 
skal arbejde med delpolitikker. Først udfylder næstformanden 
handlingsplanen, som herefter går videre til Studielederen på 
uddannelsen, som udfylder sin del. Derefter behandles hand-
lingsplanen i studienævnet. 
EM tager kontakt til de øvrige studerende i Studienævnet og 
udfylder bilag til delpolitik 1 og delpolitik 4. 
 

c) Evaluering v. studerende – blev udsat til næste møde 4. de-
cember 2019. 

https://mitsdu.dk/da/studieliv/studieundersoegelser/studiemiljoeundersoegelsen
https://mitsdu.dk/da/studieliv/studieundersoegelser/studiemiljoeundersoegelsen
https://www.unihelper.dk/
https://www.unihelper.dk/
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• B9 Hjerne og sanser F19 
• K5/K6 Billeddiagnostik 1&2 F19 

 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr. 2) 

a) Præklinisk kursus – ændring af eksamensform – se bilag 6 
Indstilling til ændring af eksamensform. 
AMN fremlagde og begrundede indstillingen til ændring af ek-
samensformen. Eksamensformen for Præklinisk kursus øn-
skes ændret for at fremme større alignment mellem lærings-
mål, læringsaktiviteter og eksamensaktiviteter (og ligeledes 
det efterfølgende klinikophold). 
Der indstilles til at eksamensformen ændres fra en præklinisk 
stand-prøve til at bestå af en præklinisk stand-prøve og en 
skriftlig eksamen. Ændring af eksamensformen bliver med 
virkning fra 1. februar 2020. 
Studienævnet godkendte indstillingen. 
HHL og SO præsenterer på det kommende møde Logbogssy-
stemet, herunder MiniCEX, som bruges i løbe af det kliniske 
år på kandidatuddannelsen (K5-K8) 

 
 

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr. 5) 

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO deltog ikke i mødet. 

 
8. Eventuelt  

 
• AMN fortalte, at der vil være Indvielse af iLab den 4. decem-

ber kl. 15.00. Der vil blive sendt en invitation til samarbejds-
partnere, kollegaer med tilknytning til KB samt studienævnet. 

 
Med venlig hilsen 
 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


