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Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
Dato og tidspunkt:
Sted:

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 9-11.
Mødelokale 2, stuen, IOB.

Deltagere:

Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN),
Dorte Gilså Hansen (DGH), Søren O’Neill (SO), Kristine Ruby
Nielsen (KRN) og Emilie Meldgaard (EM).

Faglig vejledere:

Solvej Christensen Teglhus (SCT).

Afbud fra:

Stefan P. Mortensen (SPM), Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen
(JPSA), Jakob Christian Dersch (JCD) og Katrine Kildsgaard
(KK).

Referent:

Lise K. Kirkedal (LKK)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL/AMN
 Velkommen til nye medlemmer
 SDUs strategier og tilbud til studerende, der oplever udfordringer
og stress
4. Til godkendelse:
i.
Manuel behandling; teori og evidens -se bilag 4i-2 Forslag til studieordningsændringer
ii.
Standardisering af supervision og mundtlig eksamen på professionssporet af Klinisk Biomekanik- se bilag 4ii-Standardisering
iii.
Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt 4iii.
5. Evalueringer
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6.
7.
8.
9.
−
−
−

a) B3 Observation, palpation og bevægepalpation
b) B5 Kredsløb og respiration
c) B11 Bløddelsbehandling
d) Klinisk farmakologi 1&2
Kvalitetspolitik og delpolitikker
Info fra Rygcenter Syddanmark
Internationalisering
Eventuelt
Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL bød velkommen til det første studienævnsmøde i 2019.
Der var i efteråret 2018 valg til studienævnet, hvor
3 studerende, KK, JCD og JPSA blev genvalgt. KRN er nyt studentermedlem i studienævnet. Der mangler derfor et 5. medlem. De
studerende vil finde og indstille en studerende til rektoral udpegning. LKK vil sørge for dette.
HHL fortalte om studienævnets arbejde samt opmærksomhedspunkter i forbindelse hermed, herunder tavshedspligt og studienævnets forretningsorden.
Alle medlemmer i studienævnet kan på studienævnets SharePoint-side altid finde både vejledning til nye studienævnsmedlemmer, notat om tavshedspligt, studienævnets forretningsorden
samt SDU´s vedtægter.
 DGH havde på baggrund af en konference omhandlende ”Styrkelse af de studerende” forslået at studienævnet tog emnet op,
herunder SDU´s tilbud til studerende, der oplever udfordringer og
stress.
SDU arbejder meget med at hjælpe studerende, der oplever udfordringer og pres i løbet af deres studietid. Der er ansat uddannede vejledere på den centrale studievejledning, som tilbyder individuelle samtaler omkring trivsel, studievalg og eksamensangst
samt udbyder kurser i studieteknik, håndtering af eksamensangst
for studerende.
Det seneste tiltag fra den centrale studievejledning er en fast studievejleder i WP for at tage samtaler med studerende fra SUND,
idet mange studerende på SUND har deres undervisning i WP og
Klinikbygningen og ikke færdes på Campus.

Side 2

Studienævnet diskuterede SDU´s tilbud og besluttede, at AMN,
HHL og LKK udarbejder en formulering til brug i afgørelser samt
lægger information på ”KB Forum” på e-learn.
−

AD pkt. 4:
 Studienævnet godkendte forslag til studieordningsændringer
for Manuel behandling; teori og evidens -se bilag
 Studienævnet godkendte dokumentet Standardisering af supervision og mundtlig eksamen på professionssporet af Klinisk Biomekanik- se bilag 4. LKK lægger dokumentet på hjemmesiden.
 Dispensationsansøgninger (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
 Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt)
Formandsbehandling blev taget til efterretning.
 Meritansøgninger (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.

−

AD pkt. 5 Evalueringer
• B3 Observation, palpation og bevægepalpation v. LKK
• B5 Kredsløb og respiration v. EM
• B11 Bløddelsbehandling v. LKK
• Klinisk farmakologi 1&2 v. EM
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL fortalte om SDUs Kvalitetspolitik og om hvorledes studienævnet skal arbejde med SDUs delpolitikker, herunder at der i studienævnet ad hoc nedsættes et mindre udvalg, der arbejder med en
delpolitik, udarbejder en protokol og fremlægger denne for studienævnet.
På det næste møde nedsættes næste arbejdsgruppe.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO informerede om sidste nyt fra Rygcenteret.

−

Ad pkt.8: Internationalisering
 Der var ikke emner til punktet.

−

Ad pkt.10: Eventuelt
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 Dispensationsmøder – afholdelse af dispensationsmødes lægges
fremadrettet ikke lige før mødet, men ca. 1 uge før. ½ time forud
for studienævnsmødet er ofte ikke nok tid til at gennemgå dispensationsansøgningerne.
 Status på ODIN – AMN viste eksempler på Studieordninger i ODIN
fra andre uddannelser.
 Undervisning på KA-uddannelsen – DGH fortalte, at hun deltog i
en arbejdsgruppe der foretog en gennemrevidering af Studyguiden for ”Almen Medicin” på baggrund af tidligere studerendes
tilbagemeldinger.
Møderække for foråret 2019: 28. februar, 18. marts, 25. april, 16. maj & 20. juni
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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