Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 3. december 2013 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Jørgen Nexøe (JN), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anne Sofie
Gilling (ASG) og Elisabeth Fugl (EF).

Ikke tilstede: Boye L. Jensen (BLJ), Rune Mieritz (RM), Jesper Jørgensen Øigård (JJØ), Jan Marcus
Jeson Dieden (JMJD) og Søren O’Neill (SO)
Faglig vejleder Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Observatør: Amanda Lücking (AL) og Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)
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
 Ingen ekspederede sager siden sidst


Ad pkt. 4: "Update fra Regional Event" v. Elisabeth Fugl

 EF fortalte om WCCS Regional Event, der var blevet afholdt i Paris fra 8.-10. november
2013. Det var første gang, at Regional Event blev afholdt i Europa.
70 kirorpraktorstuderende fra primært Frankrig, England, Spanien og Danmark deltog.
Det havde været et godt arrangement med bla. diskussionsgrupper af forskellige emner.
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En diskussionsgruppe havde f.eks. handlet om tværfagligt samarbejde mellem
kirorpraktorer, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger. En anden gruppe havde f.eks,
handlet om anbefaling af smertelindring med medicin.
EF fortalte at hun var blevet opfordret til at Regional Event 2014 skulle afholdes i Danmark.
Internationalt Udvalg vil afholde et aftenmøde, hvor man vil fortælle om arrangementet i
Paris.

 Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om udsættelse af klinikophold blev imødekommet.
b) Genbehandling af ansøgning om disp. 4. prøveforsøg i Bevægepalpation samt Observation
og palpation. Ansøgningen blev afslået.


Ad pkt. 6 Forslag til ændringer til Kandidatstudieordningen
 Ændringerne blev godkendt af Studienævnet. LKK indskriver ændringerne i
studieordningen.



Ad pkt. 7: Farmakologi i BA-medicin og klinisk biomekanik
 Ændringerne i undervisningen blev godkendt af Studienævnet



Ad pkt. 8: Meddelelser
 Der var ingen meddelser



Ad pkt. 9: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Der var ikke info fra Rygcenter Syddanmark, da SO ikke deltog i mødet.



Ad pkt. 10: Evalueringer
a) ASG gennemgik dokumentet Status for BA MED – F13: en evaluering af bachelormodulerne.
b) ASG gennemgik evalueringen af Træning og øvelsesterapi.

2



Ad pkt. 11: Eventuelt
 HHL orienterede omkring Studiefremdriftsreformen. Studiekontoret havde skrevet et notat
med hovedelementerne i reformen.
Studienævnet diskuterede forskellige problemer og udfordringer som reformen ville
medføre.
 HHL fortalte om ECCE akkrediteringsmøde i Paris.
 JN takkede af i studienævnet.
 HHL takkede på studienævnets vegne JN for hans arbejde i studienævnet i de forgangne år.

Mødet sluttede kl. 10.50.
Møderække for foråret 2014 som følger: 3. februar, 4. marts, 7. april, 6. maj og 2. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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