Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 11. september 2012]
_____________

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik.

Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO) , Boye L. Jensen (BLJ), Jørgen Nexøe (JN),Rune
Mieritz (RM), Jan Marcus Jeson Dieden (JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG) og
Elisabeth Fugl (EF) .

Observant: Mille Charlotte Hansen, der er indstillet som ny repræsentant for valggruppe III.
Referent: Christina Pytlick (CP)
_________________________________

 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt efter ændring under punkt 4 b).
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
 Ad pkt. 4: Valg af ny næstformand
 Jan Marcus Jeson Dieden blev enstemmigt valgt.
Ad pkt. 5: Ansøgninger
a) Ansøgning om merit for Bachelorprojekt (modul B11) blev imødekommet.
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b) Ansøgning om merit for Bevægelse og arbejde (modul B4) samt Bløddelsbehandling
(modul B11) blev ikke imødekommet. Ansøgning om merit for Viden og værdier II
(modul B6) samt Bachelorprojekt (modul B11) blev imødekommet.
 Ad pkt. 6: Godkendelse af vejledningskontrakter
 Godkendt.
 Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Lene Marie Isaksen er pr. 1. september 2012 ansat som ny afdelingsleder. Lene Marie
kender afdeling og drift, og det vil umiddelbart ikke få betydning for de studerende, at
der er kommer en ny leder. Claus Manniche er tilknyttet afdelingen som
forskningsprofessor. Rygcenteret udvider og får 4. etage fuldt ud. Idrætsfunktionen er
rykket til Vejle, men foregår ”fysisk” i Rygcenteret.
 Ad pkt. 8: Studieordningsændringer
 Ændring til Ortopædisk og neurologisk undersøgelse, der kører første gang i
indeværende semester blev godkendt. Ændringen træder i kraft fra efteråret 2013.
 Ad pkt. 9: Revideret logbog til Klinikophold C
 Logbogen er afstemt med praksis.
 Ad pkt. 10: Kommunikationsundervisning i tilknytning til klinikforløb i Rygcenteret
 Den 4. og 5. oktober 2012 undervises supervisorerne (fra Rygcenteret) i
kommunikation af Søren Cold. Det er tanken, at supervisorerne i Rygcenteret
fremadrettet skal forestå undervisning i kommunikation i de studerendes klinikforløb.
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Der blev også talt om muligheden for kommunikationsundervisning via podcasts, der er
let tilgængelige for de studerende.
 Ad pkt. 11: Delpolitik om Prøveformer og undervisningsevaluering
 Der blev nedsat følgende udvalg: Henrik Hein Lauridsen, Elisabeth Fugl samt Johannes
Mackeprang. Mødedato aftales nærmere.
-

Ad pkt. 12: Frivillig færdighedstræning
 HHL havde talt med Bjarne Dahler-Eriksen (koordinator i Laboratoriet for Kliniske
Færdigheder) om at udbyde relevante ”mediciner-kurser” også for klinisk biomekanikstuderende.

-

Ad pkt. 13: For sent fremmøde ved OSCE
 Det blev besluttet, at der sættes 1 mødetidspunkt pr. eksamenshold. Såfremt en
studerende møder for sent, da er det op til eksaminator at beslutte, hvorvidt der er
mulighed for, at den studerende får tildelt et nyt eksamenstidspunkt senere samme
dag. Beslutningen blev taget for at undgå eventuel spekulation i at møde for sent, og
dermed trække tiden ud. Såfremt en studerende møder for sent, da kan han/hun ikke
forvente, at få tildelt et senere eksamenstidspunkt, og man risikerer at blive registreret
for en udeblivelse som ved øvrige eksaminer, hvor man ikke møder til tiden.

-

Ad pkt. 14: Evalueringer
 HHL havde observeret, at der ved enkelte af evalueringerne manglede det sædvanlige
”kommentarfelt”. Sekretæren undersøger det nærmere. Dernæst udspandt der sig en
drøftelse omkring fagenes sammenhæng. I faget Billeddiagnostik 1 stemte
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undervisningen ikke altid overens med eksamensstoffet. Læge Rikke Fuglsang bliver ny
tovholder på Billeddiagnostik 1.
HHL oplyste, at der fortsat arbejdes på at etablere en røntgenbillede-database.
-

Ad pkt. 15: Tilbagemeldingsskema fra censorer
 Taget til efterretning.

-

Ad pkt. 16: Eventuelt
 HHL informerede om et videoprojekt (14 stk.). Videoerne skal indgå i undervisningen,
men ligger på en lukket You Tube-kanal (af hensyn til de medvirkende). Videoerne
omhandler manuel behandling (teknikker), og der er således mulighed for
sammenligning af egen læringssituation med videoerne i projektet. Fremadrettet
ønskes videofilm som undervisningsgrundlag i stedet for lærebøger.
 HHL; L. Faye’s undervisning forsøges implementeret i studieordningen.
 HHL; der er udarbejdet en 1300 siders rapport i forbindelse med den internationale
akkreditering.
 Ministeriet for Forskning, innovation og videregående uddannelser har sendt afgørelse
i klagesag over en studienævnsafgørelse. Klagesagen er behandlet korrekt af
studienævnet i henhold til Forvaltningsloven.
 NIKKB afholder arrangement for nye studerende kl. 17-20 den 11. september 2012.

Mødet sluttede kl. 10.15.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina Pytlick.
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