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1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL/AMN
a) Opdateret målbeskrivelse for Fokuseret ophold i Privat praksis
b) Opdateret beskrivelse af Det kliniske år på Klinisk Biomekanik
c) Forslag til revidering af ’klinikophold – valgfag’ på B9
d) Ny praksis for førsteårsprøven
4. Til godkendelse:
i.
Forslag til revidering af ’klinikophold – valgfag’ på B9- se bilag
ii.
Revidering af Muskuloskeletal pædiatri på B8- se bilag
iii.
Ændring af eksamensform på KA Valgfag Idrætsskader – se bilag
iv.
Ny praksis for førsteårsprøven – se bilag
v.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Kvalitetspolitik og delpolitikker
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6. Evalueringer
A. Evalueringer fra undervisning E17 & F18 v. studerende
7. Info fra Rygcenter Syddanmark
8. Internationalisering
9. Eventuelt
−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL præsenterede Målbeskrivelse for ”Fokuseret ophold i Privat
praksis”, hvor beskrivelsen af Mini CEX er blevet præciseret i samarbejde med kiropraktorer i klinikker.
 HHL præsenterede en opdatering af ”Det kliniske år på Klinisk
Biomekanik”
 AMN fremlagde et forslag til en revidering af Valgfag Klinikophold
på modul B9. Forslaget medfører et Valgfag (valgfagspakke), som
består af Klinikophold (3 ECTS) + faget ”Diagnostiske metoder” (2
ECTS).
Igennem evalueringer og ved gennemgang af Bachelorstudieordningen på Klinisk biomekanik er det erfaret, at de studerende
mangler nogle forudsætninger ift. medicinstuderende i relation til
især biomedicinfaget ”Fra rask til syg”. Forudsætningen gives de
medicinstuderende i faget ’Diagnostiske metoder’ på B9. Indholdet af ”Diagnostiske metoder” er samtidig relevant for kiropraktorstuderende med henblik på at højne kvaliteten af det senere
tværfaglige samarbejde samt for at opnå en basisviden om statistiske analyser og testning samt forståelsen for begrebet effektmål. Faget ”Diagnostiske metoder” vil blive samlæst med studerede på modul B9 Bachelorstudieordningen for Medicin.
Forslaget ønskes indført på følgende Bachelorstudieordninger for
Klinisk biomekanik:
• Studieordning af 1. februar 2017 (hvor B9 Valgfag Klinikophold udbydes for første gang i F19)
• Studieordning af 1. februar 2018 (hvor B9 Valgfag Klinikophold udbydes for første gang i F20)
 AMN præsenterede dokumentet ”Ny praksis for førsteårsprøven”, hvor det præciseres, at det anbefales studerende at tilmelde sig eksamen i det/de afmeldte fag i august måned. Dette
for at sikre, at den studerende ikke på sigt kommer i klemme ift.
studietidsfristen for bacheloruddannelsen på 3+1 år.
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Ønsket om en automatisk tilmelding til B3 og/eller B4 eksamen i
august, har vist sig at være en udfordring for studerende, der
har brug for et 3. forsøg til fag indeholdt i førsteårsprøven. Risikoen for administrative fejl pga. behovet for endnu en studienævnsansøgning såfremt B3 og/eller B4 fag skal frameldes i august måned er en ulempe for de studerende.
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Forslag til revidering af ”klinikophold – valgfag” på B9 blev godkendt.
 Faget ”Muskuloskeletal pædiatri” på B8 afvikles for første gang
E18. Tovholder har gennemgået målbeskrivelsen for faget og har
forslået mindre til-rettelser. Tilretningen blev godkendt.
 Tovholder har på baggrund af evalueringer ønsket at ændre på
eksamensformen på KA Valgfag Idrætsskader– diagnostik og behandling fra E18. Skriftlig gruppeopgave ønskes ændret til mundtlig fremlæggelse med bedømmelse Bestået/ikke bestået og Intern
censur. Studienævnet godkendte ændringen af eksamensformen.
 ”Ny praksis for førsteårsprøven” blev godkendt af studienævnet.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
6 ansøgninger blev imødekommet.
Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt
 2 ansøgninger fik imødekommelse.
Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Delpolitik 3: Delpolitik for studiemiljø er udarbejdet og vil blive
fremlagt på næste møde.
Ad pkt. 7: Evalueringer
MBP fremlagde evaluering af B12 Muskuloskeletal diagnostik E17,
hvor 22 % svarende til 7 havde svaret.
MBP fremlagde evaluering af K1/K3 Valgfag Idrætsskader E17,
hvor 9 % svarende til 2 studerende havde svaret.
MBP fremlagde evaluering af K2 Almen diagnostik 1-Almen medicin E17, hvor 35 % svarende til 8 studerende havde svaret.
JCD fremlagde evaluering af K5 Præklinisk kursus F18, hvor 20 %
svarende til 2 studerende havde svaret.
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning, havde ingen
bemærkninger.
Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel.
Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var 1 formandsbehandlet ansøgning siden sidste møde.
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Ad pkt. 9: Internationalisering
 Punktet udskydes til næste møde grundet tidsnød.
Ad pkt.10: Eventuelt
 Der var intet til punktet.

Møderække for foråret 2018: 19. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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