Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 4. september 2013]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Rune Mieritz (RM), Boye L. Jensen (BLJ), Jan Marcus Jeson
Dieden (JMJD), Anne Sofie Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH) og Elisabeth Fugl (EF).

Ikke tilstede: Søren O’Neill (SO,) Jørgen Nexøe (JN), Jesper Jørgensen Øigård (JJØ) og Johannes
Mackeprang (JM).
Faglig vejleder Johanne Brinch Larsen (JBL) deltog i mødet.
Gæst: Jakob Bilsted (JB)
Observatør: Amanda Lücking (AL)
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Studiestart v. Jakob Bilsted
 JB orienterede omkring den fælles studiestart for bachelorstuderende på klinisk
biomekanik og medicin. JB fortalte, at dette års studiestart var anderledes end de
foregående år og skitserede herunder kort tidligere års studiestart. JB fortalte, at
Fakultetet, på baggrund af evalueringer fra tidligere år, dette år havde opstillet en
ramme for studiestarten. Studiestartsforløbet var afkortet, idet en del arrangementer
var skåret væk. Proceduren omkring ansættelse af tutorer var ændret, således at
turorer blev ansat af fakultetet efter opslag til at udvidet timetal og ikke rekrutteret
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internt blandt de studerende som de tidligere år. De faglige og de sociale tutorer skulle
dette år sammen udarbejde et program for studiestartsforløbet og afvikle aktiviteterne
i fællesskab. Der var af Fakultetet vedtaget en alkoholpolitik. Fakultetet tillader nu ikke
alkohold under aktiviteter arrangeret og afviklet af Fakultetet.
JB fortalte om forløbet og arrangementer indtil nu, samt at der efter endt evaluering vil
blive justeret på studiestartsforløbet igen. Fakultetet ønsker fremadrettet at
studienævnene på Klinisk Biomekanik og Medicin inddrages.
 HHL var tilfreds med den ny alkoholpolitik, da alkohol kunne være ekskluderende for
nogle nye studerende.
 JMJD fortalte, at han have prøvet at være både faglig tutor og social tutor. Han
glædede sig over, at der nu skulle samarbejdes på tværs af tutorerne. JMJD var også
glad for alkoholpolitikken, men bemærkede at han havde oplevet overgangen fra
”gammel” studiestart til ”ny” studiestart som usmidig.
 JB beklagede dette og sagde, at den usmidige overgang ikke kunne forklares godt.
 RM spurgte til om Fakultetet havde kigget på de gode erfaringer der var på Idræt og
Sundhed med at afvikle studiestart?
 JB bekræftede, at man havde gode erfaringer på Idræt og Sundhed, og at Fakultetet i
sin revision af studiestart havde kigget på indhold og afvikling af studiestart der.
 HHL påpegede, at det var vigtigt, at der fortsat var klinisk biomekanikstuderende blandt
tutorerne.
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 JMJD ønskede, at der fremadrettet var en bedre fordeling af klinisk
biomekanikstuderende kontra medicinstuderende blandt tutorerne samt at man på
Fakultetet overvejede om antallet af nye studerende pr. tutor skulle sættes ned.
 JB fortalte, at der ved denne studiestart var ansat 15 tutorer, men at dette ikke var et
fast antal. Efter evaluering af forløbet var det muligt, at justere på antallet af tutorer
ved de kommende studiestarter. En bedre fordeling mellem klinisk
biomekanikstuderende og medicinstuderende blandt tutorerne var også muligt at tage
højde for i planlægningsfasen af kommende studiestarter.
 HHL opfordrede de studerende i studienævnet til at tale med deres medstuderende
samt de sociale tutorer om gode idéer til fremtidig studiestart.
 Man aftalte at ”Studiestart” skulle være et punkt på næste studienævnsmøde den 1.
oktober, herunder aktivitetet der relaterede til studiet på Klinisk Biomekanik, eks.
information omkring eksaminer på Klinisk Biomekanik eller information omkring god
akademisk praksis og regler, da nye studerende ikke altid er opmærksomme på,
hvornår der er tale om eksamenssnyd.
 Ad pkt. 4: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
 Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøg. disp . for eftertilmelding til undervisning blev diskuteret og imødekommet
b) Ansøg. disp. for tidsfrist i forbindelse med 1. årsprøve blev imødekommet

c) Ansøg. disp. 4. prøveforsøg blev imødekommet
d) Ansøg. om disp. til eksamenstilmelding blev afslået
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e) Ansøg. om tidsforlængelse blev imødekommet
f)

Ansøg. om tidsforlængelse blev imødekommet

g) Ansøg. om tidsforlængelse blev imødekommet

 Ansøgninger ud over dagsordenen
a) Ansøg. disp. 5. prøveforsøg blev afslået
 Ad pkt. 6: Meddelelser
a) HHL orienterede om eksamensklageafgørelse.
 Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark.
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde da SO var ikke tilstede
 Ad pkt. 8: Justering af Modul B3 – ændring i læringsmål for akademikerspor B3
 HHL orienterede om justeringen og de få ændringer i læringsmålene.
Der var ikke kommentarer hertil, og ændringerne i studieordningen blev godkendt af
studienævnet.
 Ad pkt. 9: Klinikophold C1-C3 – problemer med kontinuitet
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde da SO var ikke tilstede
 Ad pkt. 10: Handikap og klinikophold v. Henrik H. Lauridsen
 HHL orientereder omkring en uheldig sag, der omhandlede en studerende med et
handikap i klinikophold. Af hensyn til en studerendes ophold og udbytte af opholdet, er
information omkring et evt. handikap vigtig. Klinikstedet skal fremover informeres,
sådan at der kan tages hensyn og tilrettelægges et godt ophold for den studerende.
 HHL opfordrede de studerende i studienævnet til at sprede budskabet blandt
medstuderende, at studerende med et handikap kan henvende sig til
studienævnssekretæren.
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Ad pkt. 11: Evalueringer
a) Der forelå evaluering for Radiografi, University College Lillebælt (UCL)

 JBL fortalte at hun havde været på ophold på UCL. Det havde været et godt ophold, og hun havde
fået god information.
 HHL fremsatte forslag om, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der kigger på de evalueringer ,
der skal gennemgåes på næste studienævnsmøde den 1. oktober.
 EF og ASG meldte sig til dette.


Ad pkt. 12: Ændringer i studieordningen

 HHL orienterede om forslag til ændring i studieordningen af OSCE eksamen for teknikfag på
modul B7 og B8. Eksamen i Lumbal teknik og Bækken teknik flyttes til efter B7.
Eksamen i Thorakal teknik og Cervikal teknik eksamineres fortsat efter B8
 Ændringerne i studieordningen blev godkendt af studienævnet.
 HHL orienterede om forslag til ændringer i målbeskrivelserne for Thorakal teknik, Lumbal
teknik, Bækken teknik og Cervikal teknik
 EF spurgte til om Praksiskompetencer for Lumbal teknik: ”Assisteret eller resisteret teknik”
slettes?
 HHL vil undersøge om ”Assisteret eller resisteret teknik” ligger på kandidatdelen.
 Ændringerne i studieordningen blev godkendt af studienævnet.
 HHL orienterede om forslag til 3 nye valgfag på kandidatdelen.
1) Masterclass i musculoskeletal management
2) Idrætsskader – diagnostik og behandling
3) Klinikophold
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Ad 1:HHL fortalte at valgfaget skulle have et omfang på 5 ECTS, prøveformen skulle
være en skriftlig eksamen samt supervision og at bedømmelsen skulle ske efter 7
trins skala.
JMJD foreslog at valgfaget blot hed Muskoloskeletal management.
Valgfaget Muskoloskeltal management blev godkendt af studienævnet



Ad 2:HHL fortalte at valgfaget Idrætsskader var en overbygning i diagnostik.
RM supplerede at valgfaget Idrætsskader fokuserede på håndteringen af akutte
skader.
HHL fortalte at valgfaget skulle have et omfang på 5 ECTS, prøveformen skulle være
en skriftlig eksamen samt supervision og at bedømmelsen skulle ske efter 7 trins
skala.
Valgfaget Idrætsskader blev godkendt af studienævnet.



Ad 3: HHL forslog at valgfaget Klinikophold skulle være lige så ”belastet” som de
øvrige valgfag og passe til omfanget på 5 ECTS. Forslaget var derfor, at prøveformen
skulle bestå af Portefølje, 80 % fremmøde og en caserapport, der afleveres og
godkendes.
JMJD forslog, at man ændrede bedømmelselsen af Klinikopholdet således at alle
valgfag blev bedømt med 7 trins skala.
Valgfaget Klinikophold blev godkendt af studienævnet.



Ad pkt. 13: Eventuelt
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 HHL orienterede omkring en ansøgning sendt til Styrelsen for Universiteter og
Internationalisering om dispensationen for uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelse om
specialestørrelse på kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik idet man ønsker at nedskrive

størrelsen på specialet.
 Studienævnet diskuterede om der var et problem med et lavere fremmøde af klinisk biomekanik
studerende på bacheloruddannelsens biomedicinspor. Der var enighed om at biomedicinfagene
var relevante for klinisk biomekanik studerende.
JMJD fortalte, at der var ”holdshopping” pga. de sene tidspunkter for undervisningen, eks.
undervisning fra 16-18.
MCH mente ikke at der var et problem. Klinisk biomekanik studerende tager biomedicinfagene
seriøst, men de har flere timer.
EF mente, at mange klinisk biomekanik studerende prioriterede professionssporsfagene højt da
dette var klinisk biomekanik fag samt teknik fag.
HHL udtalte, at karakterdifferencen mellem medicinstuderende og klinisk
biomekanikstuderende måske skal forklares med undervisningstimetallet for de studerende på
klinisk biomekanik, der er noget højere end for de studerende på medicin.
Mødet sluttede kl. 11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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