Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Søren O’Neill (SO), Rune Mieritz
(RM), Amanda Lücking (AL), Anne Sofie Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH), Elisabeth Fugl (EF),
Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)

Ikke tilstede: Boye L. Jensen (BLJ), og Johannes Mackeprang (JM).
Faglig vejleder Johanne Brinch Larsen (JBL), 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
 Ingen sager siden sidste møde.
 Ad pkt. 4: Meddelelser
a) Tavshedspligt som medlem af studienævnet.
 H.H.L. genopfriskede reglen om tavshedspligt. Studienævnets medlemmer har
tavshedspligt hvad angår ansøgninger og personoplysninger, som medlemmerne
modtager i forbindelse med studienævnsarbejdet. Tavshedspligten ophører ikke
med udtræden af studienævnet.
b) Orientering omkring Studiestarten
 H.H.L. orienterede studienævnets medlemmer om sidste nyt omkring studiestarten.
Fakultetets plan for en revideret studiestart er delvist trukket tilbage på grund af
tidspres. Det er fortsat meningen, at planen skal udføres. Fakultetet har dog
besluttet at planen implementeres i etaper.
På sidste møde fortalte MCH, at de sociale tutorer var blevet fyret. Denne fyring har
fakultetet trukket tilbage.
H.H.L. opfordrede til, at studerende på klinisk biomekanik søgte stillingerne som
faglig og social tutor ved fakultetet, da det var godt at have så mange klinisk
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c)


i.


d)


biomekanikstuderende som muligt repræsenteret blandt tutorerne ved den
kommende studiestart (september 2014).
Dysleksi og Spotprøver
H.H.L. fortalte, at man på det fælles studieledelsesmøde på klinisk biomekanik og
medicin havde drøftet udfordringerne omkring studerende med dokumenteret
dysleksi og eksamensformen ”spot-prøve” på baggrund af en studerendes
henvendelse til studienævn for klinisk biomekanik.
Årsagen til den fælles drøftelse er, at bacheloruddannelserne i klinisk biomekanik og
medicin samlæser fag på biomedicinsporet. Afviklingen af eksamen på
biomedicinsporet foregår også sammen for de to uddannelser. Der er flere
eksaminer på biomedicinsporets moduler, der afvikles ved en spot-prøve ligesom
der på både kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik og kandidatuddannelsen i
medicin afvikles OSCE-eksaminer, der i sin form er at sammenligne med en spotprøve.
Konkret havde en studerende forespurgt om muligheden for at afvikle en eksamen
på en anden måde, end den stod beskrevet i studyguiden for det pågældende fag.
Studieledelserne drøftede derfor denne mulighed, da en eventuel imødekommelse
skulle være gældende for studerende på begge bacheloruddannelser ligesom det
kunne danne præcedens for andre eksaminer på begge kandidatuddannelser.
H.H.L. fortalte, at efter grundig drøftelse traf den fælles studieledelse afgørelse om,
at der ikke skulle ændres på afviklingen af fælles spotprøver eller de på
uddannelserne forskellige OSCE-eksaminer.
I henhold til den fælles studienævnspraksis gives der alene tidsforlængelse på grund
af funktionsnedsættelse til de skriftlige stedprøver.
Der er ved fremsendt dokumentation for dysleksi praksis for at give forlænget tid
ved en skriftlig stedprøve over 2 timer og 30 minutter. Studienævn for medicin (og
studienævn for psykologi) har dog for nyligt ændret praksis, således at der også
gives tidsforlængelse til skriftlige stedprøver under 2 timer og 30 minutter ved
dokumenteret dysleksi.
Praksis på medicin og psykologi
Studienævn for Klinisk biomekanik vedtog at følge praksis på medicin og psykologi.
Studienævnet vil fremover også give tidsforlængelse til skriftlige stedprøver under 2
timer og 30 minutter ved dokumenteret dysleksi.
Ny studieordning på kandidatuddannelsen
H.H.L. fortalte, at han arbejdede på en ny studieordning for kandidatuddannelsen
med 3 nye valgfag. Her vil blandt andet faget Almen diagnostik blive styrket og
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Specialet vil blive reduceret (fra 30 til 20 ECTS). Desuden flyttes fagene lidt rundt,
således at hvert semester bliver på 30 ECTS.
H.H.L. fortalte, at den nye studieordning vil træde i kraft pr. 1. september 2015. Der
vil skulle laves en overgangsordning, ligesom det er vigtigt, at der laves en plan for,
hvordan gamle valgfag meriteres til den nye studieordning.
Studerende vil blive orienteret om, hvilken studieordning man skal tilmelde sig
undervisning på, således at der ikke opstår for mange misforståelser og
fejltilmeldinger.
 Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
 Ansøgningerne blev diskuteret blandt studienævnets medlemmer og det blev
besluttet, at man ville udsætte afgørelserne til næste sn-møde.
 Ad pkt. 6: Status på kvalitetspolitikken
 H.H.L orienterede omkring Fakultetets turnusplan for studienævnets arbejde med
implementering af kvalitetspolitikken. SDUs kvalitetspolitik består af 8 delpolitikker
(http://www.sdu.dk/om_sdu/dokumentation_tal/uddannelseskvalitet/kvalitetspoliti
kken). Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en plan, hvoraf det
fremgår, hvornår der skal arbejdes med hvilke delpolitikker.
 H.H.L. , MCH og LKK vil mødes og lægge en plan for, hvornår studienævnet arbejder
og implementerer de 8 delpolitikker.
 Ad pkt. 7: Færdighedstræning og afklædthed på KB
 H.H.L. fremlagde et forslag til en præcisering af pasagen i studieordningen omkring
Færdighedstræning og afklædthed. Forslaget indeholdt også et afsnit, der skal
lægges på hjemmesiden til orientering af kommende studerende.
H.H.L. forklarede baggrunden for forslaget, og studienævnet diskuterede
situationen, hensigten med præciseringen samt den konkrete ordlyd. Der var
enighed om, at beskrivelsen af Færdighedstrænigen skulle være meget tydelig, så
studerende ikke kunne være i tvivl om vilkårene omkring Færdighedstræningen.
Der var i studienævnet en enighed om, at kiropraktiske færdigheder læres optimalt
ved at øve på så stor en mangfoldighed af personer som muligt. Herved opnås de
færdighedsmæssige kompetencer på det niveau, der gør den studerende klar til
virket som kiropraktor, hvor man vil møde patienter af forskelligt køn, alder,
kropskomposition, religion og lignende.
Studerende der ikke kan deltage i Færdighedstræning, som det er beskrevet i
studieordningen, må sende en dispensationsansøgning til studienævnet.
H.H.L. vil på det næste fælles studieledelsesmøde mellem klinisk biomekanik og
medicin orientere om problematikken i forbindelse med Færdighedstræning på
klinisk biomekanik. Måske har man på medicin samme problematik?
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 Ad pkt. 8: Meritansøgninger
 Studienævnet fulgte de fagansvarliges indstillinger.
 Ad pkt. 9: Info fra Rygcenter Syddanmark v. Søren O´Neill
 SO fortalte om nyt fra Rygcentret i Middelfart. Alt kører godt.
Man har valgt at afholde et introduktionsmøde omkring C1, C2 og C3, således at de
studerende ved, hvad der skal nås i løbet af opholdene og hvornår. Dette vil sikre,
at de studerende når alle de ting, de skal i forløbet.
 Ad pkt. 10: Evaluering fremlagt v. Anne Sofie Gilling
a) Almen medicin, Biomekanik. Lav svarprocent på 45%.
Studienævnet diskuterede evalueringen, de studerendes kommentarer samt den
udarbejdede handlingsplan som blev godkendt.
b) Neurologi. Lav svarprocent på 55%
Studienævnet diskuterede evalueringen, de studerendes kommentarer samt den
udarbejdede handlingsplan som blev godkendt.
 Ad pkt. 11: Eventuelt
a) EF gav studienævnet en update på planlæggelsen af WCCS´s Regional Meeting på
SDU 5.-7. september 2014.
EF havde haft et godt møde med uddannelseschef Merete Munk. Fakultetet er
positivt indstillet på at støtte økonomisk. EF vil også søge Dansk Kiropraktorforening
(DKF) om økonomisk støtte samt kontakte både Norsk Kiropraktorforening (NKF) og
Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS) for støtte.
Man har truffet aftale med Søren O´Neill, der vil holde et foredrag og John
Chemnitz, der vil vise både våd- og tørsal på SDU frem.
b) DGH spurgte til om forslaget til censur på KB var godkendt af fakultetet?
LKK følger op på dette i forhold til næste sn-møde.
c) LKK orienterede omkring Logbøger i forbindelse med Klinik-valgfag. Logbøger kan
fremover afleveres/ sendes til studienævnssekretæren. Denne information vil også
blive lagt på e-learn til de studerende.
d) AL fortalte, at hun nu var de studerendes repræsentant i FNKS.
Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for foråret 2014 er som følger: 28. maj.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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