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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
22. juni 2021 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen  
 

• HHL orienterede om Fakultetets afgørelser på eksa-
mensklager. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 6. oktober 2021 
Klokken 8.00-11.30 
 

Sted:  Mødelokale 4, IOB og via Zoom 
  

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Mette Christiansen 
Kasper Skjold Skiffard Grønbech 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Observatør: 
Afbud fra:  

Rie Castella Toftgaard, Anne Mølgaard Nielsen & Sussie Hanks 
Sofie Amalie Wolff & Amalie Lund Kær 

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglige vejledere: 
 

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Deltog ikke i mødet 
 



 

 Side 2 

• SDU VALG 2021 
HHL og LKK fortalte, at der afholdes valgt til Studie-
nævn for Klinisk biomekanik d. 24. – 25. november 
2021. Både VIP- og studentermedlemmer er på valg. 
LKK oplyste at valglisterne vil blive tilgængelige fra 
den 21. oktober. Frist for indsendelse af kandidatop-
stilling er 10. november 2021. 
LKK sender information om valget til de studerende i 
nævnet. 

 
 
 

 

4. Ansøgninger fra 
studerende  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 4) 

 
 
5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 
dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 1) 

 
 

• Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
• Ekspederede sager siden sidste møde (lukket 

punkt). 
• Merit (lukket punkt). 

 
 

 
 

 
 
               
             

 
 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbeskri-
velser  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 2)            

 

 
 

• SMU2021.  
HHL gennemgik SMU2021 og den udarbejdede 
handleplan. Studienævnet godkendte handleplanen. 
LKK sender den godkendte handleplan til Fakultetets 
kvalitetsudviklingskonsulent. 
 
Ny kandidatstudieordning pr. 1. februar 2022. 
HHL gennemgik forslag til ny kandidatstudieordning 
og baggrunden herfor. Ændringer i kandidatstudie-
ordningen bliver for fagene på K5-K8 på 2. studieår.  
HHL, RCT og AMN gennemgik fagene på K5-K8. 
Studienævnet godkendte forslag til ny kandidatstu-
dieordning. 
 



 

 Side 3 

Gennemgang af fag: 
 
- Billeddiagnostik 1 & 2 reduceres fra 16 til 15 ECTS. 
De 16 ECTS udnyttes pt. ikke fuldt ud, hvorfor det 
synes relevant at flytte 1 ECTS til et andet fag. Den 
aktuelle belastning i faget svarer til 15 ECTS.  
Målbeskrivelse for faget, det overordnede indhold 
samt eksamensbestemmelserne ændres ikke. 
Studienævnet godkendte ændringen. 
 
- Nuværende Øvelsesterapi og træning 1 på K5 (1 
ECTS) og Øvelsesterapi og træning 2 på K7 (3 
ECTS) samles til Øvelsesterapi og Træning på K5. 
Det totale antal ECTS-point er uændret på 4 ECTS. 
Studienævnet godkendte ændringen. 
 
- Muskuloskeletal geriatri og pædiatri oprettes som 
et nyt fag på 3 ECTS. Formålet med faget er at give 
den studerende et større kendskab til den geriatriske 
og pædiatriske patientgruppe. 
Studienævnet godkendte oprettelsen af nyt fag. 
 
- Præklinisk kursus bliver et større fag og får nyt ind-
hold. I et simuleret miljø, vil der være fokus på at ind-
drage kliniske samt kommunikative færdigheder. Der 
bliver mulighed for at gå mere i dybden med allerede 
eksisterende emner samtidig med, at der bliver skabt 
en øget mulighed for større interaktion med og vi-
dere udbygning af tidligere fag. 
Præklinisk kursus øges fra 2,5 til 6 ECTS og forlæn-
ges fra 4 til 8 uger. 
Studienævnet godkendte ændringen. 
 
- Klinikophold B, C, D & E. 
Klinikåret omlægges grundet øget studieoptag og 
begrænset kapacitet på de eksisterende kliniske ud-
dannelsessteder. Omlægningen medfører behov for 
en omfattende ændring i strukturen, indholdet på kli-
nikopholdet samt antallet af ECTS. 
Hovedopholdet ændres fra 16 uger til 8 uger.  
De eksterne ophold af 3x4 ugers varighed ændres til 
2x4 uger. Alle klinikophold ændres fra 3 til 4 dage 
om ugen.  
Klinikophold B, C, D & E bliver på 3 ECTS hver. 
Studienævnet godkendte ændringen. 



 

 Side 4 

 
- Kandidatspeciale. 
Ændring af klinikophold medfører ændringer af side-
løbende fag herunder kandidatspeciale. Kandidat-
specialeforløbet (der pt. løber over 3 moduler på K6, 
K7 og K8) ændres til at løbe over 4 moduler (K5, K6, 
K7 og K8). Målbeskrivelse for Kandidatspeciale, det 
overordnede indhold samt eksamensbestemmel-
serne ændres ikke. 
Kandidatspecialet er uændret på 20 ECTS. 
Studienævnet godkendte ændringen. 
 

• Revision af ODIN.  
AMN og LKK orienterede om den forestående revi-
sion af ODIN og baggrunden herfor. Studienævnet 
godkendte at LKK kan påbegynde revision af ODIN. 

 
 
 

7. Øvrige sager  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 5) 

 
 

a) Info fra Rygcenter Syddanmark v. SO 
SO orienterede om sidste nyt fra Rygcenter Syddanmark. 
 

 
8. Eventuelt  

 
MKKA spurgte, på baggrund af overstået undervisermøde på Almen 
diagnostik 1 - Almen medicin (K2/K4), de studerende i nævnet, om det 
var deres opfattelse, at der i kommunikationsundervisning på Almen 
diagnostik 1, var betydelige overlap med tidligere/anden undervisning i 
kommunikation på studiet. De studerende, som havde /havde haft Al-
men diagnostik 1 fortalte om deres oplevelser. 
HHL tager på vegne af Studieledelsen kontakt til de 2 fagansvarlige 
samt MKKA omkring indholdet af kommunikationsundervisning. 
 
HHL kunne oplyse, at der på B12 Fra rask til syg, E21 var oprettet TBL 
omhandlende tværfagligt samarbejde imellem læge, kiropraktor og fy-
sioterapeut i primærsektoren. TBL´en er et resultat af forslag fra en tid-
ligere studerende i Studienævnet og samarbejdet mellem den stude-
rende, Studieledelsen og tovholder for B12 Fra rask til syg. 

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


