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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
27. januar 2021 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Status på undervisning og eksamen i forbin-

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 2. marts 2021 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Online møde via Teams 
  

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Mette Christiansen 
Kasper Skjold Skiffard Grønbech 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Søren Francis Dyhrberg O'Neill, Solvej Christensen Teglhus & 
Sofie Amalie Gersling Wolff  

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Amalie Lund Kær 
  
Der var ikke afholdt møde i dispensationsudvalget 



 

 Side 2 

HHL orienterede om den aktuelle situation 
på SDU. Regeringens gradvise genåbning 
ad Danmark pr. 1. marts omfatter desværre 
ikke de videregående uddannelser. SDU har 
derfor forlænget de nuværende egne restrik-
tioner frem til 5. april – se link. 
Regeringen har pr. 1. marts hævet forsam-
lingsforbuddet fra 5 personer til 25 personer 
vedrørende udendørs idræts- og forenings-
aktiviteter i organiseret regi. Studienævnet 
diskuterede derfor om FNKS eller de faglige 
tutorer på denne baggrund kunne benytte 
de udendørs idrætsfaciliteter på IOB. 
En henvendelse til Studieservice har dog ef-
terfølgende klarlagt, at dette ikke er muligt 
endnu. SDU fastholder forsamlingsforbud-
det på 5 personer. 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet har 
besluttet, at den digitale undervisning og ek-
samen skal afvikles i både 1. og 2. kvartal, 
altså frem til sommerferien.  
HHL orientere om de fag, hvor uddannelsen 
i Klinisk biomekanik har fået dispensation til 
at afvikle undervisning med fysisk frem-
møde, primært i iLab. Der er desuden lavet 
en plan for afvikling af praktiske eksaminer 
med fremmøde, som er blevet godkendt. 
HHL roste de studerende og undervisernes 
adfærd i forbindelse med undervisningen i 
iLab.  
 
HHL fortalte studienævnet, at Integreret 
OSCE-eksamen (på B6-B8), som blev ud-
skudt i januar måned, er flyttet til 31. marts, 
hvilket desværre har medført en del henven-
delser fra studerende, som er kede af place-
ringen. Studieledelsen ser i samarbejde 
med eksamensplanlægningsgruppen des-
værre ikke mulighed for at placere den ud-
skudte eksamen andetsteds på grund af 
modulets øvrige eksaminer. 
 
De studerende i studienævnet spurgte til 
muligheden for at øve i iLab. Øvetiderne i 
iLab er primært for de studerende, som har 

mailto:https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-update/coronavirus-update-250221


 

 Side 3 

praktisk undervisning med fremmøde i for-
året. Der er oprettet en kalender på Itslear-
ning, hvor ledige tidspunkter fremgår (typisk 
sidst på dagen), hvor øvrige studerende har 
mulighed for at booke tider. 
 
Størstedelen af eksaminer i S20 og V20/21 
blev omlagt til online-eksamen. HHL spurgte 
derfor de studerende i studienævnet til de-
res oplevelser og erfaringer med afviklingen 
af online eksaminer. Medlemmerne i studie-
nævnet diskuterede egne oplevelser med 
online eksaminer, og hvad de havde hørt 
om andre online eksaminer. 
 

• ECCE- Akkreditering 22.-23. februar. 
HHL orienterede om den overståede akkre-
ditering af uddannelsen.  
Der blev afholdt online panelbesøg bestå-
ende af kortere onlinemøder, hvor Kenneth 
Vall (formand for ECCE), Rui Amaral Men-
des og Priya Lutener samt en udvalgt norsk 
studerende (kiropraktorstuderende i GB) 
talte med udvalgte deltagere fra uddannel-
sen, herunder studerende fra forskellige år-
gange på uddannelsen, studerende med til-
knytning til studienævnet, undervisere, ad-
ministrative medarbejdere, studieledelsen 
og ledere fra IOB samt Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet.  
HHL fortalte, at Kenneth Vall som afslutning 
på panelbesøgene havde rosende ord til ki-
ropraktoruddannelsen på SDU. HHL og 
SDU afventer en svar på evalueringen ul-
timo marts og håber på en re-akkreditering 
af uddannelsen på de maksimale 8 år.  
HHL takkede alle, der havde deltaget i mø-
derne under panelbesøgene. 
 

 
 
 

mailto:https://www.cce-europe.com/
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4. Ansøgninger fra 
studerende  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 4) 

 
 
5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 
dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 1) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
 

 
 

 
 
a) Høring fra HSU og DSIC – se bilag 5a 
b)  Evaluering v. studerende – se bilagene  

• B9 Hjerne og sanser E20 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• B1 Celler og væv, Akutberedskab & SSO E20 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• B3 Molekylær medicin & Observation, palpation og 
bevægepalpation E20 blev udsat til næste møde. 
 

• B11 Bløddelsbehandling E20 blev udsat til næste 
møde. 

 
• B11 Ortopædisk og Neurologisk us. E20 blev udsat til 

næste møde. 
 

 
6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-
velser og fagbeskri-
velser  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 2) 

 

 
 

a)  ØT 2 – tilretning i ODIN – se bilag 6a 
 Studienævnet godkendte tilretningen. 

 

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO deltog ikke I mødet. 
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8. Eventuelt  

 
  

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


