Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 7. april 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Rune Mieritz (RM),Anne Sofie Gilling
(ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH), Elisabeth Fugl (EF)

Ikke tilstede: Søren O’Neill (SO), Boye L. Jensen (BLJ), Amanda Lücking (AL), Anna Bjellekjær Stolpe
(ABS) 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: Meddelelser
 Der var ingen meddelelser
 Ad pkt. 4: Censorforbrug på KB
 H.H.L. orienterede omkring Fakultetets beslutning om at nedbringe forbruget af
censur (tidligere kaldet ekstern censur) til det niveau, som er beskrevet i
Eksamensbekendtgørelsen kap. 4 §20 stk.4: De eksterne prøver skal dække
uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt, kandidatspeciale og
masterprojekt. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres
ved eksterne prøver. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver, jf. § 30.
 H.H.L. har sammen med Ulla Friis udarbejdet en censur-revision af de fælles
bachelorfag på klinisk biomekanik og medicin. Censur-revisionen medfører rullende
censur på bacheloruddannelsens biomedicinspor. Herved reduceres eksaminer med
censur med 2/3 (fra 115 ECTS) til 38,33 ECTS.
Censurformen på bacheloruddannelsens professionsspor ændres ikke. Eksaminer
med censur forbliver uændret på 17 ECTS.
Censurformen på bacheloruddannelsens akademikerspor ændres ikke. Dog ændres
OSCE eksaminerne således, at der ikke indgår en observerende censor. Hovedparten
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af censuren lægges i stedet på den godkendende censor. Eksaminer med censur
forbliver uændret på 7 ECTS.
 H.H.L. har sendt et forslag om reduktion af censur på kandidatuddannelsen til
uddannelseschef Merete Munk, der kun indeholder minimale ændringer i forhold til
nuværende censurform.
H.H.L. fortalte, at der på kandidatuddannelsen er foreslået rullende censur på alle
skriftlige opgaver på klinikersporet. Herved reduceres censurforbruget på
klinikersporet fra 46 ECTS til 23 ECTS.
Censurformen på kandidatuddannelsens professionsspor ændres minimalt.
Med den nye kandidatstudieordning (der træder i kraft pr. 1. september 2015) er
kandidatspecialet reduceret til 20 ECTS (mod i dag 30 ECTS). Herved frigøres 10 ECTS
til brug på blandt andet 2 nye valgfag. Disse valgfag vil blive afviklet ved en skriftlig
eksamen og bedømt med intern censur.
Der er ikke egne resourcer på uddannelsen til at afvikle OSCE eksaminer med intern
censur på kandidatuddannelsen. Istedet ændres OSCE eksaminerne således, at der
ikke indgår en observerende censor. Hovedparten af censuren lægges i stedet på
den godkendende censor. Herved reduceres censurforbruget på
kandidatuddannelsens professionsspor fra 24 ECTS til 16 ECTS.
Censurformen på kandidatuddannelsens akademikerspor ændres ikke.
Kandidatspecialer skal jvf. Eksamensbekendtgørelsen bedømmes med (ekstern)
censur. Eksaminer med censur forbliver derfor uændret på 30 ECTS.
 Studienævnet diskuterede konsekvenserne af censur-revisionen. Censur er en vigtig
del af kvalitetssikringen af uddannelsen, og man ønsker ikke at slække på kravene
ved eksamen. Studienævnet diskuterede derfor, om det var muligt at undgå f.eks. at
ændre OSCE eksaminerne, men i stedet at reducere censuren betydeligt ved
eksamen på andre fag. Studienævnet traf ikke afgørelse herom.
 Studienævnsmedlemmerne er nervøse for konsekvenserne af en kraftig reduktion af
(ekstern) censur ved uddannelsens eksaminer.
 Ad pkt. 5: Ny næstformand
 Elisabeth Fugl trækker sig som næstformand for studienævnet.
Mille Charlotte Hansen blev valgt som ny næstformand.
 Ad pkt. 6: Kvalitetssikring og kvalitetspolitik
 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

2

fremgår, hvornår der skal arbejdes med hvilke delpolitikker. Hermed får fakultetets
uddannelser fokus på de samme delpolitikker i den samme periode. Planen er
udarbejdet for at sikre ensartet og samtidig implementering af de forskellige
indikatorer mv. i delpolitikkerne. Fakultetet har besluttet, at det er studienævnets
næstfomand, der er ansvarlig for studienævnets behandling af delpolitikkerne.
Årsagen til beslutningen er, at næstformanden er studerende. Herved sikres at
studerende får indblik i og tager ejerskab og medansvar for kvalitetspolitikkens
udmøntning på netop deres uddannelse.
 H.H.L. forslog, at der blandt studienævnets medlemmer blev nedsat et udvalg.
Udvalget skal udarbejde en plan, så alle delpolitikkerne bliver behandlet i
studienævnet. H.H.L. vil indkalde til et møde.
 Ad pkt. 7: Opslag på kandidatforum (e-learn): ”Øvning/træning af manuelle teknikker på
egen hånd”
 H.H.L. orienterede studienævnet omkring opslaget på e-learn og årsagen hertil.
H.H.L. er via en mail blevet gjort bekendt med, at der foregår manuel behandling
med penge involveret blandt studerende. Dette skal stoppes. Patientforløb,
herunder også enkeltsessioner med eller uden betaling er ikke tilladt. Begrundelsen
er, at man som studerende endnu ikke har autorisation, ikke er færdiguddannet og
ikke er dækket af patientforsikringen. Når der gives behandling under supervision,
er det de ansatte underviseres autorisation der er på spil, ligesom det er
undervisernes forsikring, der gambles med, idet SDU som universitet er
selvforsikret og dermed ikke har en egentlig forsikring. Man må som studerende
øve sig på medstuderende i de praktiske manuelle færdigheder, man må simulere
en given manipulation, men man må ikke udføre en egentlig behandling eller
gennemføre et ”thrust” og dermed udløse en kavitation.
 H.H.L. udarbejder et nyt opslag omkring øvning /træning af manuelle færdigheder,
der kan lægges på hjemmesiden til både BA- og Kandidatstuderende på Klinisk
Biomekanik.
 H.H.L. slog fast, at der fra nu af vil blive slået hårdt ned på studerende, der laver
behandlingsforløb på medstuderende eller andre ”patienter” (med eller uden
penge), såfremt det sker på SDUs præmisser.
 Studienævnet diskusterede den etiske problemstilling, man som både studerende
og færdig kirorpraktor bliver stillet overfor, når venner og familie henvender sig
med skavanker af forskellig slags og beder om en ”diagnose” eller behandling.
 Ad pkt. 8: Institutionsakkreditering
http://www.sdu.dk/om_sdu/dokumentation_tal/institutionsakkreditering
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 H.H.L. orienterede omkring Institutionsakkreditering af SDU. Med vedtagelsen af en
ny akkrediteringslov i juli 2013 overgik uddannelsesinstitutionerne fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. Genstanden for akkreditering er dermed
uddannelsesinstitutionernes egne kvalitetssikringssystemer. Formålet er at udvikle
uddannelser med stadigt større faglig kvalitet og relevans for samfundet.
Uddannelsesinstitutionerne kan få enten en positiv eller betinget positiv afgørelse
eller et afslag på ansøgningen om institutionsakkreditering.
Syddansk Universitet indgår i første rundes institutionsakkreditering med
indlevering af en selvevalueringsrapport den 28. januar 2014 til Danmarks
Akkrediteringsinstitution. Syddansk Universitet får i løbet af foråret 2014 to besøg
af et akkrediteringspanel.
 H.H.L. fortalte, at det første møde havde fundet sted i uge 14, hvor der var fokus på
universitetets kvalitetssystem. Det andet besøg, der vil have fokus på udvalgte audit
trails, vil finde sted til juni. Hvilke uddannelser der udvælges i forbindelse med det
næste besøg meddeles senere. Det er forventningen, at Akkrediteringsrådet kan
træffe afgørelse ved udgangen af 2014
H.H.L. er af Fakultetet blevet bedt om at hjælpe i forbindelse med Panelbesøgene,
ligesom der deltager undervisere, studerende og administrativt personale.
 Ad pkt. 9: Der var ingen ekspederede sager siden sidste møde.
 Ad pkt. 10: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om dispensation for indgangskrav til Muskuloskeletal diagnostik blev
imødekommet såfremt dokumentation fremsendes til studienævnssekretæren.
b) Der var ingen meritansøgninger at behandle
 Ad pkt. 11: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Der var ikke info fra Rygcenter Syddanmark, da SO ikke deltog i mødet.
 Ad pkt. 12: Fremlæggelse af evalueringer v. ASG blev udsat til næste møde grundet
tidsnød.
 Ad pkt. 11: Eventuelt
 E.F. orienterede omkring WCCS kongres i Malaga den 27. marts til 2. april.
E.F. kunne med glæde fortælle, at SDU/Danmark var blevet valgt til at afholde
Regional Event til september 2014. Regional Event er planlagt til den 1. weekend i
september. U45 er booket. Man samarbejder med FNKS om afholdelsen.
E.F. vil tage kontakt til uddannelseschef Merete Munk for eventuel hjælp til
afholdelsen.
Studienævnet bakker op om arrangementet, ligesom DKF støtter op.
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 M.C.H orienterede omkring den ændrede studiestart. Fakultetet har opsagt de
sociale tutorer, der ellers var ansat til at hjælpe med studiestart februar 2014 og
studiestart september 2014. Dette har skabt stor frustration blandt de fyrede
tutorer.
Andreas Tøllner Christensen, formand for FNKS vil kontakte H.H.L.
Mødet sluttede kl. 10.45.
Møderække for foråret 2014 er som følger: 6. maj, 2. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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