Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 3. februar 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Boye L. Jensen (BLJ), Anna Bjellekjær
Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), Magnus Rudbæk Christensen (MRC) og Mille Charlotte Hansen (MCH).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO), Johannes Mackeprang (JM).
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde blev udsat til næste møde den 3. marts
2015.
 Ad pkt. 3: Konstituering af Studienævnet
1) Indstilling til rektor vedr. nye studentermedlemmer, da kun 3 ud af 5 pladser blev
besat ved valget. Mille Charlotte Hansen og Kristoffer Weisse indstilles til at
indtræde i studienævnet. Studienævnssekretæren sørger for at indstillingen
fremsendes til rektorsekretariatet.
2) Retningslinjer for studienævnsmedlemmers tavshedspligt gennemgås på næste
møde den 3. marts.
3) Mille Charlotte Hansen blev valgt til næstformand. ABS og AL deltager fremover i
dispensationsudvalgets møde forud for studienævnsmødet.
 Ad pkt. 4: Til information
I.
HHL fortalte, at der var truffet aftale med rengøringen på SDU, at briksene i
iLab tørres af og rengøres hver 14. dag.
II.
HHL fortalte, at der er arrangeret et hygiejne kursus for studerende i
forbindelse med B3 Observation, palpation og bevægepalpation.
III.
ABS fortalte, at der fortsat ikke var gel eller sprit i Snorrason i
klinikbygningen.
 Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL indkalder MCH og AL til et møde omkring forårssemestrets arbejde med
delpolitikker ultimo februar.
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 Ad pkt. 6: Alle ansøgninger fra studerende blev imødekommet.
 Ad pkt. 7: Studienævnet vedtog at tilføje målbeskrivelse for B11 Bløddelsbehandling til
Studieordningen. Studienævnssekretæren indskriver målbeskrivelserne i studieordningen
og indmelder dette til Eksamenskontoret.
 Ad pkt.8: Eventuelt
 MCH fortalte, at hun i efteråret 2014 har været i USA, hvor hun blandt andet
besøgte en privatpraktiserende kiropraktor i San Francisco, der var uddannet
ved Palmer College of Chiropractic. Det var meget interessant at opleve, den
anderledes måde at praktisere kiropraktik på i forhold til i Danmark.
Kiropraktoren havde f. eks. ét stort behandlingsrum, hvor flere patienter blev
behandlet efter tur. MCH oplevede heller ikke, at der blev ført journal efter
hver patient, som i DK.
 HHL orienterede om arbejdet med Educational Positional Paper, som han
deltager i. Opgaven består i at beskrive, hvad en god universitær kiropraktisk
uddannelse baserer sig på. En kiropraktisk uddannelse er meget forskellig
rundt omkring i verden, og det er derfor ikke en let opgave. HHL ønsker, at
man tydeligt skriver, at uddannelsen i kiropraktik er evidensbaseret, for at
distancere sig i forhold til skoler, der har en spirituel og historisk baseret
uddannelse. Lige nu cirkulerer der et skriv til kommentarer i deres
arbejdsgruppe. HHL vil på et kommende møde fortælle omkring resultatet.
 HHL fortalte, at han skulle have et møde med Merete Munk omkring ”Master
i Idrætsskade”, som er blevet foreslået fakultetet. En ny masteruddannelse,
der er tværfaglig og målrettet læger, kiropraktorer og fysioterapeuter. Som
det er i dag tager læger, kiropraktorer og fysioterapeuter på forlængede
weekend-kurser i udlandet for at få uddannelsen.
Mødet sluttede kl. 10.40.
Møderække for foråret 2015: 3. marts, 14. april, 5. maj, 3. juni
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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