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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  
• Velkommen tilbage på SDU 

HHL bød alle studerende og VIP-medlemmer vel-
kommen tilbage til et genåbnet SDU. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 7. september 2021 
Klokken 8.00-11.15 
 

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 
Søren Francis Dyhrberg O'Neil og Sofie Amalie Wolff 

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglige vejledere: 
 

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Amalie Lund Kær & Sofie Amalie Gersling Wolff 
 



 

 Side 2 

• Velkommen til vicestudieleder Rie Castella Toft-
gaard. 
HHL bød velkommen til Rie Castella Toftgaard, som 
er ny vicestudieleder på uddannelsen. 
RCT fortalte lidt om sig selv og sine arbejdsopgaver. 
 

• SDU har fokus på ulovlig kopiering af digitale bøger. 
HHL orienterede om SDUs fokus på ulovlig deling af 
studiebøger. 
Fakultetet har lavet et opslag på Klinisk Biomekanik 
BA & KA Community på Itslearning omkring dette. 
Her kan man orientere sig om reglerne for deling af 
studiebøger, så man ikke kommer til at bryde op-
havsretsloven. 
HHL fortalte, at det også har store faglige konse-
kvenser for udvikling af fremtidige nye studiebøger, 
når digitale lærebøger deles ulovligt. 
 

• Verdensmålsforløb på BA-uddannelsen – status 
HHL og LKK orienterede, at det tværfaglige e-læ-
ringsbaserede forløb ”Introduktionsforløb om 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling” afvik-
les på bacheloruddannelsens 1.semester (integre-
ret på modul B1 Celler og væv) fra og med E21.  
Forløbet består af en række moduler med over-
skrifterne: Introduktion til FN’s Verdensmål, 
Klima, Ulighed i sundhed, Fattigdom, Innovation, 
Miljø og Ressourcer. 
Verdensmålsforløbet erstatter de dele af modul 
B1 Celler og væv, der omhandler folkesundhed 
(godk. i Studienævnet for Klinisk biomekanik den 
23. marts 2021):  

• 2 forelæsninger om Global sundhed,  
• 2 forelæsninger om Alder, køn og sund-

hedsvidenskab,  
• 2 forelæsninger om Miljøbetingede syg-

domsårsager 
• 2 forelæsninger om Hvad fejler dan-

skerne og hvad dør de af. 
 

 

4. Ansøgninger fra 
studerende  

• Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
 

 



 

 Side 3 

(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 4) 

 
 
5. Kvalitetssikring og -

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

 
 

 
 

 
               
              Evaluering – fælles gennemgang via EVAL 

• Evalueringsrapport og handleplan for Radiografi (K2/K4). 
Studienævnet godkendte handleplanen. 

• Evalueringsrapport og handleplan for Modul B4: Teoretisk 
biomekanik 2.  
Studienævnet godkendte handleplanen. 

• Evalueringsrapport og handleplan for Modul B8: Manipulation 
– historie, teori og evidens. 
Studienævnet godkendte handleplanen. 

 
 

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

 

 
 
             Tilføjelse af kompetence til kandidatkompetenceprofilen: 
 

• Vurdere farmakologisk behandling inden for muskel-skelet 
området 

Studienævnet godkendte tilføjelsen til kandidatkompetence-
profilen. 

             LKK går videre med beslutningen. 
  
 
 

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

a) Evaluering v. SPM 
SPM fremlagde baggrunden for punktet. Studienævnet drøf-
tede muligheden for at udarbejde evalueringsspørgsmål mål-
rettet det enkelte fag. De nuværende spørgsmål er meget ge-
nerelle og evalueringerne får lave svarprocenter. 
SPM vil sammen med andre tovholdere kontakte Studienævn 
for Medicin. 
Studienævnet for Klinisk biomekanik bakker op om mulighe-
den for at udarbejde fagrelevante evalueringsspørgsmål. 
 

b) Info fra Rygcenter Syddanmark v. SO 
Der var ikke emner til punktet. SO deltog ikke i mødet. 
 
 



 

 Side 4 

 
8. Eventuelt  

 
Der var ikke emner til punktet. 

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


