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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
23. april 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 2. september 2020 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Online møde via Teams 
  

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Anne Mølgaard Nielsen  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Kristine Ruby Nielsen 
Jakob Christian Dersch 
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen 
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen, Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
& Sofie Amalie Gersling Wolff 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff & Amalie Lund Kær 
 
Der var ikke afholdt møde. 



 

 Side 2 

• Status på undervisning og eksamen i forbin-
delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
Efterårets undervisning begyndte i uge 35. 
Forud har foregået et stort arbejde hen over 
sommeren med at få overblik over antal til-
meldte til undervisning, beregne ”Corona-
korrigerede” kapacitetstal for hvert enkelt lo-
kale på SDU, prioritere og omlægge megen 
undervisning til online-undervisning, samt 
om-booke skemalagt undervisning med 
fremmøde til andre /større undervisningslo-
kaler i henhold til de Corona-retningslinjer, 
som myndighederne har meldt ud for at 
mindske smitterisiko. 
AMN orienterede at færdighedstræning i 
ILab og Snorrason var kørende. Der er krav 
om, at der bruges mundbind i undervisnin-
gen.  
For de øvrige fag på uddannelsen i efteråret 
gælder, at nogle afvikles med online under-
visning andre med fysisk fremmøde, i hen-
hold til SDU´s retningslinjer.  
HHL og AMN har holdt et møde med under-
viserne tilknyttet de praktiske fag forud for 
semesterstart, så alle undervisere er klædt 
på til at skulle undervise under de særlige 
restriktioner om afstandsregler og hygiejne-
forskrifter, der er i øjeblikket. 
På nuværende tidspunkt afvikles al under-
visning efter planen, ingen undervisning – 
online eller fremmøde - er aflyst. 
Som orienteret på studienævnsmødet i maj 
har SDU valgt en ny e-læringsplatform som 
hedder Its learning.  
Its learning forventes implementeret på SDU 
fra foråret 2021, hvor kontrakten med Black-
board udløber. 
Uddannelsen i Klinisk biomekanik er for E20 
udvalgt til at deltage i pilot-tests på Its lear-
ning med faget Observation, palpation og 
bevægepalpation, da dette fag tidligere har 
benyttet sig af mange forskellige muligheder 
i Blackboard eks. Blog, wikis, test, 

https://mitsdu.dk/da/corona


 

 Side 3 

discussion board og integration med Kaltura 
(mediegalleri).  
 

• Samarbejde med andre kiropraktoruddan-
nelser – se https://www.sdu.dk/en/icec 
HHL har oprettet en ny hjemmeside, et fæl-
les site for ICEC, The International Chiro-
practic Education Collaboration. 
 

• Fakultetets afgørelse på eksamensklage – 
se bilag 3a 
HHL og LKK orienterede om Fakultetets af-
gørelse på eksamensklage. 
 

• Fakultetets afgørelse på eksamensklage – 
se bilag 3b 
HHL og LKK orienterede om Fakultetets af-
gørelse på eksamensklage. 
 

• NIA20 - en update 
Uddannelsen i Klinisk biomekanik blev i be-
gyndelsen af juni måned udtrukket til NIA20, 
hvilket indebærer, at uddannelsen skal del-
tage i interviews ved 2 ud af 3 audit trails for 
uddannelser på Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet.  
Der afholdes interviews med forskellige ak-
tører over 3 dage i perioden 29. september 
til 1. oktober. 
For uddannelsen i Klinisk biomekanik bliver 
det:  
• Audit trail 2: Studerendes kontakt til 
forskningsmiljøet og  
• Audit trail 3: Undervisningens tilrette-
læggelse og gennemførelse 
Nedenfor følger en kort beskrivelse: 
Audit trail 2: Studerendes kontakt til forsk-
ningsmiljøet 
Formålet med audit trailen er at belyse, 
hvordan SDU systematisk identificerer og 
håndterer problemstillinger med hensyn til 
alle studerendes mulighed for kontakt til for-
skere samt deltagelse og involvering i forsk-
ningslignende aktiviteter. Formålet er endvi-
dere at belyse, hvordan SDU kvalitetsudvik-
ler dette område. Panelet vil i forbindelse 
med denne audit trail have fokus på sam-
spillet mellem anvendelse af nøgletal og 
den kvalitative del af kvalitetssikringsarbej-
det. Herigennem vil audit trailen belyse, 
hvordan processen med uddannelsesberet-
ningen samt studienævnets arbejde 

https://www.sdu.dk/en/icec
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bidrager til dette. Desuden undersøges det, 
hvordan SDU på en professionsbachelorud-
dannelse systematisk identificerer problem-
stillinger med hensyn til alle studerendes 
mulighed for kontakt til undervisere og for-
skere samt deltagelse i faglige aktiviteter. 
 
Audit trail 3: Undervisningens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse 
Formålet med audit trailen er at belyse, 
hvordan SDU systematisk udvikler og sikrer 
pædagogisk og didaktisk kvalitet i tilrette-
læggelsen og gennemførelsen af undervis-
ningen og øvrige arbejdsformer, så den un-
derstøtter aktiv læring med henblik på alle 
studerendes opnåelse af læringsmålene. 
Herigennem vil audit trailen belyse, hvordan 
processen med uddannelsesberetningen 
samt studienævnets og institutlederens ar-
bejde bidrager til dette. 
 

• ECCE-akkreditering. 
HHL fortalte at Uddannelsen i Klinisk biome-
kanik skal internationalt akkrediteres i efter-
året 2020 med panelbesøg i det nye år 2021 
Uddannelsen har en international akkredite-
ring så de studerende har bedre muligheder 
for at rejse ud i verden og arbejde som kiro-
praktor. 
 
 

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). 
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). 
c) Merit – se oversigt. 

 
 
 

a) Evaluering af hele uddannelsen F20 – Handleplan samt eva-
luering – se bilag 5a 
HHL gennemgik evalueringen af hele uddannelsen F20, hvor 
42 %, svarende til 11 ud af 26 blandt de færdige kandidater i 
juni 2020, besvarede evalueringen. 
HHL gennemgik de studerendes svar samt de individuelle 
kommentarer, som blev fremhævet i handleplanen. 
Studienævnet diskuterede de anførte svar og kommentarer i 
evalueringen og godkendte handleplanen. 

b) Evaluering Almen diagnostik 1 Almen medicin E19 – Handle-
plan samt evaluering - se bilag 5b 
Studienævnet gennemgik i fællesskab evalueringen af Almen 
diagnostik 1 Almen medicin E19 samt den udfyldte 
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handleplan. Svarprocent lå på 18,9 % svarende til 10 stude-
rende ud af 53 mulige. 
Studienævnet var enige om, at tovholder og undervisere for-
holdt sig til de studerendes svar samt individuelle kommenta-
rer og godkendte handleplanen. 
Der kommer en ny tovholder på faget fra E20. 

c) Fakultetets plan for behandling af delpolitikker E20 samt ska-
belon – se bilag 5c). 
KRN og AMR vil gå i gang med at kigge på det fremsendte fra 
Fakultetet. Delpolitikkerne forventes behandlet på mødet i no-
vember/ december.  
LKK kontakter den ansvarlige på SUND, om der afholdes in-
troduktion til behandling af delpolitikker for næstformænd i 
studienævnene, ud over den fremsendte guideline. 

 
 

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

 

 
 
a) Indstilling til ændringer i målbeskrivelsen for Øvelsesterapi og 

Træning 1 (ØT 1) – se bilag 6a 
Tovholder for ØT 1 har fremsendt forslag til ændringer i mål-
beskrivelsen. 
Studienævnet godkendte indstillingen, og ændringerne kan 
træde i kraft fra F21. 
LKK tilretter dette i ODIN. 

b) Indstilling til ændringer i prøveformen ved omprøve for Klinisk 
Farmakologi -se bilag 6b. 
Tovholder for Klinisk Farmakologi har fremsendt ønske om, at 
prøveformen ved omprøve kan ændres i forhold til den an-
vendte ved den ordinære prøve. Omprøven i Klinisk farmako-
logi vil som udgangspunkt være mundtlig. Ændring af prøve-
form vil i givet fald blive offentliggjort efter offentliggørelsen af 
ordinært eksamensresultat. 
Studienævnet godkendte indstillingen.  
LKK tilretter dette i ODIN. 
 

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  

 
JDC: Ønske om undervisning i anvendt reumatologi i relation til kiro-
praktor praksis som en del af undervisningen på faget Reumatologi. 
Eks. et oplæg ved en oplægsholder med medicinsk og kiropraktisk 
baggrund. 
HHL: Forslaget om anvendt reumatologi er rigtigt tænkt, men det vil 
kræve et tæt samarbejde med reumatologerne og omlægning af stu-
diet, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. 
  
JDC: Status på tværfagligt samarbejde i primærsektoren. 
HHL fortalte, at studieledelsen har modtaget positive tilbagemeldinger 
fra Ulla G. Friis og tovholder på B12 Fra Rask til syg, som arbejder på 
at indføre det i undervisningsforløbet. 

 
  

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


