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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
25. november 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 15. december 2020 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Online møde via Teams 
  

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Anne Mølgaard Nielsen  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Kristine Ruby Nielsen 
Jakob Christian Dersch 
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen 
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Merethe Kirstine Kousgaard Andersen & 
Jakob Christian Dersch 
 

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglige vejledere: 
Møde i dispensati-
onsudvalget:  

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff & Amalie Lund Kær 
  
Der var ikke afholdt møde i dispensationsudvalget 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Status på undervisning og eksamen i forbin-

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
AMN orienterede, at der 7. december var 
sendt besked ud til studerende og ansatte 
om Nye og skærpede covid-19-tiltag på hele 
SDU fra Universitetsdirektøren Thomas 
Buchvald Vind.  
Campus og WP 19 er lukket for adgang, og 
dette betyder desværre, at ”Justeringsmak-
kere” også er lukket ned igen. 
ILab er fortsat åben i forbindelse med un-
dervisning og desuden er der åben for, at de 
studerende, som aktuelt har færdighedstræ-
ning eller som skal deltage i den integrerede 
eksamen i januar, kan øve færdigheder i 
iLab, såfremt retningslinjer overholdes. 
Både undervisningen og træning foregår un-
der særlige restriktive forhold. 
AMN fortalte, at der for den øvrige undervis-
ning ikke var store ændringer. 
Studienævnets medlemmer diskuterede hø-
ring af 14. december 2020 fra Direktionen 
vedrørende omlægning flest mulige af de 
planlagte eksaminer i januar til digitale eksa-
miner. 
Studienævnet talte blandt andet om, at vali-
diteten udfordres, hvis en eksamen omlæg-
ges til digital eksamen med hjælpemidler. 
Studienævnets medlemmer var enige om at 
foretrække, at der afvikles eksaminer med 
fysisk fremmøde på Campus/ WP frem for 
at eksaminerne omlægges til online og med 
hjælpemidler 
Studienævnet indstiller, at de 7 planlagte 
eksaminer afvikles med fysisk tilstedevæ-
relse. AMN sender indstillingen til Fakultetet 
og lægger information til de studerende på 
KB Forum. 

 
• Farvel til afgående medlemmer i studienæv-

net – se under eventuelt. 
 



 

 Side 3 

• itslearning: Studyguides som vi kender det 
udgår. 
SDU har valgt en ny e-lærings platform pr. 
1. februar 2021, som erstatter Black Board. 
AMN gav en kort introduktion og beskrivelse 
af e-lærings platformen itslearning, som hun 
har kørt pilotprojekt på i efteråret. 
Alle fag på uddannelsen i klinisk biomekanik 
findes på itslearning fra 1. februar 2021 – 
dog ikke ’Kandidatspeciale K8, F21’, som 
fortsætter uændret i Blackboard. 
Studyguides som studerende og undervi-
sere kender i dag udgår af ODIN fra 1. fe-
bruar 2021. I stedet opbygges en ”Plan for 
indhold og forløb” som integreres i itslear-
ning. Der bliver ikke nødvendigvis en plan, 
som kan printes ud. 
De overordnede rammer for faget såsom 
målbeskrivelse og eksamensbestemmelse, 
som studienævnet godkender, ligger fortsat 
beskrevet i ODIN og benævnes fremadrettet 
fag- eller modulbeskrivelser. 
 

• Opfølgning på møde omkring tværfagligt 
emne på B12 Fra rask til syg. 
HHL fortalte, at han var i gang med at sætte 
undervisere på emnet. Ulla G. Friis er blandt 
andet med, og TBL vil indgå i emnet. Det 
bliver den første TBL på BA-delen for klinisk 
biomekanikstuderende. 
Efter planen er det tværfaglige emne en del 
af pensum i foråret 2021. 
 

• Møde m. Aftagerpanel for Klinisk biomeka-
nik 25. november 2020. 
HHL orienterede studienævnet om det af-
holdte møde med uddannelsens aftagerpa-
nel, som foregik via zoom onsdag den 25. 
november fra 16.00-18.00. Flere aftagere 
havde ønsket at afholde mødet sidst på da-
gen af hensyn til deres arbejde med patien-
ter. Herved kunne de nå både at se/be-
handle patienter og deltage i mødet. Der var 
stor opbakning til mødet, og Studieledelsen 
og Fakultetets repræsentanter var enige 



 

 Side 4 

om, at det havde været et godt møde med 
interessante diskussioner og brugbare input.  

 
• Opfølgning på NIA20 – SDU er 14. decem-

ber indstillet til positiv institutionsakkredite-
ring. 
HHL fortalte, at SDU indstilles til positiv in-
stitutionsakkreditering og takkede alle med-
lemmer som havde bidraget i processen. 
Den endelige afgørelse om akkreditering af 
SDU træffes på Akkrediteringsrådets møde 
den 2. marts 2021. 
 
 

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) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). 
c) Merit – se oversigt 

 
 
 

a) Handleplan fra møde med Aftagerpanel for Klinisk biomekanik 
– se bilag 5a 
HHL gennemgik kort handleplanen (”Opfølgningsnotat”) fra 
mødet for studienævnets medlemmer. 
Studienævnet godkendte handleplanen, som studieledelsen 
vil arbejde videre med i det nye år. 
 

b) Behandling af Delpolitikker i 2021. 
Studienævnet afventer information fra Fakultetet omkring be-
handling af delpolitikker i foråret 2021. 
 

 
 

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

 

 
 
             Der var ingen emner på dagsordenen til punktet. 



 

 Side 5 

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO fortalte, at der er mange studerende på Rygcenter Syd-
danmark og få patienter. 
HHL fortalte, at en arbejdsgruppe nedsat af Fakultetet arbej-
der med at etablere flere klinikpladser til studerende på de 
sundhedsvidenskabelige uddannelser.  
HHL og SO er en del af arbejdsgruppen.   
 

 
8. Eventuelt  

 
HHL informerede, at der vil blive sendt kalenderinvitationer ud til 
ECCE-panelbesøg til nogle af medlemmerne i studienævnet. 
ECCE (European Council on Chiropractic Education) har ønsket, at 
studerende fra forskellige årgang på både BA- og KA-delen deltager, 
eks. ønsker man at studerende på kandidatdelen, som er i klinikforløb 
inviteres til panelbesøgene. 
 
HHL og de øvrige medlemmer sagde farvel til Kristine Ruby Nielsen og 
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen og takkede dem begge for godt sam-
arbejde i studienævnet.  
HHL takkede begge for det store frivillige arbejde, som de begge har 
lagt i FNKS i løbet af deres studietid.  
De 2 afgående medlemmer og Jakob Christian Dersch 
forventer at afslutte deres uddannelsen til juni 2021. 
Ligeledes blev der sagt farvel og tak til studieadjunkt og vicestudiele-
der Anne Mølgaard Nielsen, som udtræder af studienævnet, da hun 
har fået en stilling som chefkonsulent på det sundhedsvidenskabelige 
fakultet pr. 1. januar 2021.  

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


