Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 3. februar 2014]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO,) Dorte Gilså Hansen (DGH), Anne Sofie Gilling
(ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH), Amanda Lücking (AL) og Elisabeth Fugl (EF).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM); Boye L. Jensen (BLJ), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)
Faglig vejleder Johanne Brinch Larsen (JBL) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning
 Ad pkt. 4: Meddelelser
 a) Konstituering af Studienævnet: valg af formandskab
HHL blev valgt som formand. EF blev valgt som næstformand.
HHL bød velkommen til Centerleder Dorte Gilså Hansen, der indtræder som nyt VIPmedlem af studienævnet. Dorte Gilså Hansen er lektor, cand.med., ph.d. ved
Forskningsenheden for Almen Praksis.
HHL bød også velkommen til studerende Amanda Lücking og studerende Anna
Bjellekjær Stolpe som nye medlemmer af studienævnet.
 b) HHL orienterede omkring sammenlæggelsen af uddannelsesministeriets to
uddannelsesstyrelser. Pr. 1. oktober 2013 hedder den ny samlede
uddannelsesstyrelse Styrelsen for Videregående Uddannelser.
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 c) HHL orienterder omkring en pressemeddelelse fra ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser: Timetallet på universiteterne skal løftes.
Der er på SDU fastsat en timetalsgaranti på bacheloruddannelser på gennemsnitligt
12 timer om ugen i 13 uger. Der forventes også at blive fastlagt en timetalsgaranti på
kandidatuddannelser. Fakultetet har været i gang med at optælle timer på alle
bachelor- og kandidatuddannelser på sundhedsvidenskab for at sikre, at
uddannelserne overholder den fastsatte timetalsgaranti. Et samlet resultat er endnu
ikke meldt ud, men det forventes ikke, at der er problemer med at overholde
garantien for klinisk biomekaniks vedkommende.
 d) HHL orienterede omkring en tilbagemelding fra Filosofi på klinisk biomekanik.
På baggrund af sidste evaluering af undervisningen og den udarbejdede
handlingsplan havde Tovholder Søren Harnow Klausen i forbindelse med
planlægningen af forårets undervisning fulgt op på dele af kritikpunkterne.
JM påpegede, at det kunne være en idé at inddrage de studerende mere i
undervisningen evt. benytte cases.
De studerende i studienævnet hørte fortsat kritik af faget blandt deres
medstuderende.
HHL fortalte de nye medlemmer i studienævnet om baggrunden for faget Filosofi på
Klinisk Biomekanik.
HHL forslog at afvente næste evaluering.
 Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
a) Disp. ansøgning: individuel tilpasning af klinikophold (C2 og C3 på 2 forskellige
semestre)blev imødekommet.
b) Disp. for tilmelding til teknikfagene Lumbal/bækken teknik samt cervikal teknik på
modul B7 og B8 blev delvist imødekommet.
 Ad pkt. 6: Forslag til praksis i forbindelse med eftertilmelding til undervisning
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 Studienævnet diskuterede en ny praksis i forbindelse med behandling af
ansøgninger om dispensation for eftertilmelding til undervisning.
Man kiggede både på Studienævn for Idræts praksis samt på Studienævn for
Medicins praksis på området.
LKK laver udkast til HHL. Forslag præsenteres på næste studienævnsmøde.
 Ad pkt. 7: Forslag til studieordningsændring
 Titlen på faget ”Manuel behandling – teori og evidens” forslås ændret til
”Kiropraktisk behandling – teori og evidens”. Forslaget blev vedtaget af
studienævnet.
 Ad pkt. 8: Forslag til ny struktur på bacheloruddannelsen – medicin og klinisk biomekanik
 HHL fremlagde forslag til en ny struktur på bacheloruddannelsen i medicin og klinisk
biomekanik.
Forslaget er udarbejdet af HHL sammen med Ulla Friis, vicestudieleder på medicin.
HHL gennemgik hvilke områder af bacheloruddannelsen der ændres.
HHL fortalte, at der ikke er kigget på indgangskrav endnu.
Ændringsforslaget blev godkendt af studienævnets medlemmer.
Forslaget skal præsenteres på studienævn for medicin på deres kommende møde.
Dekan Ole Skøtt skal godkende ændringerne for bacheloruddannelsen i medicin og
klinis biomekanik, inden den nye bacheloruddannelse kan træde i kraft.
Det forventes at den nye bacheloruddannelse kan træde i kraft pr. 1. september
2014.
 Ad pkt. 9: Principper for studiestart
 Studienævnet gennemgik og diskuterede dokumentet Principper for studiestarten,
et forslag fra SDU arbejdsgruppe om et fælles principprogram for studiestart på
SDU.
 Studienævnet diskuterede studiestarten på medicin og klinisk biomekanik.
MCH fortalte at der forsat var kritik af studiestarten blandt de sociale tutorer, idet
de ikke følte, at de blev hørt af fakultetet ved den foregående evaluering.
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HHL opfordrede til, at KB-studerende ansøger om at blive sociale tutorer, således at
klinisk biomekanik vil blive godt representeret ved studiestarten E14.
-

Ad pkt 10: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel. Et lille hold på 6 studerende er begyndt på Rygcenteret.

-

Ad pkt 11: Eventuelt
 EF orienterede lidt omkring WCCS Regional Event 2013, der var blevet afholdt i
Paris. Hun var her blevet opfordret til, at Danmark skulle være vært ved WCCS
Regional Event 2014.
Danmark er ikke officielt valgt endnu, men man planlægger efter at afholde mødet
den 5.-7. september på SDU.
EF fortalte i store træk om hvordan dagene skal forløbe med mindre
gruppediskusioner og én stor fælles diskussion. Man forventer at omkring 100 vil
tilmelde sig.
Weekenden inklusiv hostel og mad ville komme til at koste 170 euro pr. deltager.
SDU-studerende ville kunne deltage i hele weekende for max 800 kr.
SO opfordrede til, at man overvejede om danske kiropraktorstuderende kunne
tilbyde logi til udenlandske deltagere
HHL udtalte at studieledelsen bakkede op omkring arrangementet og håbede, at
Danmark blev valgt som vært.
Studienævnet var enige om, at det var et godt inintiativ og at man bakkede op
omkring arbejdet.
 HHL fortalte, at Fakultetet samt De Studerende i Centrum har bevilget penge til at
opgradere undervisningen i færdighedstræning.
Dette skal blive et inspirationsrum for alle uddannelser på SDU, og de didaktiske
metoder vil kunne bruges af andre uddannelser og andre fakulteter.
Opgraderingen vil ske i samarbejde med e-læringsværkstedet på SDU samt elæringsenheden på Fakultetet. Der vil blive plads til ca. 50 brikse i lokalet og der vil
blive sat kamera samt skærme op i lokalet.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Møderække for foråret 2014 er som følger: 4. marts, 7. april, 6. maj, 2. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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