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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
23. april 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 20. maj 2020 
Klokken 10.00-12.00 
 

Sted:  Online møde via Zoom. 
 

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 
Cecilie Søgaard   
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen 
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Amalie Lund Kær & 
Astrid-Marie Høiberg Reffeld  

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff 
 
Tirsdag den 12. maj 2020 (Online møde via Skype) 
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3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Status på undervisning og eksamen i forbin-

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
Med anden fase af den kontrollerede genåb-
ning af Danmark fra den 18. maj blev der 
åbnet for undervisning og eksamen, hvor 
fremmøde er nødvendig.  
AMN fortalte, at mange af de praktiske fag 
var startet op, eks. Cervikal og Thorakal tek-
nik efter SDU´s retningslinjer, ligesom iLab 
var åbent for øvetider. På BB skriver man 
sig på listen over ledige tider. 
HHL og AMN fortalte, at man forventede, at 
om-prøver i august ville kunne afvikles som 
normalt. 
Studieledelsen orienterede studienævnet 
om, at de havde modtaget henvendelser fra 
frustrerede studerende og udtrykte fuld for-
ståelse for, at divergerende udmeldinger 
omkring omlægning af eksaminer skabte 
frustration blandt studerende. 
 

• NIA20 - endelige tidsplan for det reviderede 
akkrediteringsforløb. 
HHL orienterede om NIA20 og den endelige 
tidsplan for det reviderede akkrediteringsfor-
løb, hvor første besøg finder sted 17. og 18. 
juni 2020. 
 

• Dimission: ”Forslag til afvikling af dimissio-
ner fra SUND”. 
HHL fortalte, at studieledelsen havde beslut-
tet, at dimission S20 ville blive afholdt online 
og streamet via Zoom samt Facebook den 
26. juni. Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet har fremsendt forslag til afvikling af di-
mission til alle uddannelser. 
HHL opfordrede kandidaten til at samler sin 
nærmeste familie og gøre det festligt, selv 
om arrangementet foregik online hjemme i 
privaten. Måske hæves forsamlingsforbud-
det inden, så flere ville kunne samles og 
fejre sammen. 

• RUS-arrangementer 2020. 
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HHL gennemgik bilaget ”RUS-arrangemen-
ter”, og studienævnet talte om vilkårene for 
at afvikle arrangementer for de kommende 
nye studerende. 

• Den digitale opslagstavle på MitSDU - 
https://mitsdu.dk/da/studieliv/opslagstavle 
AMN orienterede om den nye digitale op-
slagstavle, som er at finde på hjemmesiden. 
Opslagstavlen er fra studerende til stude-
rende. 
 
 

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 for covid-19-beredskabsarbejde: 

SO orienterede om merit for aflyste klinikophold. 
Studerende, som har fået aflyst klinikophold har kunnet an-
søge om merit for 3 online-aktiviteter samt 3 dage i Corona-
relaterede kliniske aktiviteter. 
 

 
 

a) Fra Direktionen: Anmodning til studienævnene om fastlæg-
gelse af minimumsstandarder for online undervisning – se bi-
lag 5a 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet et for-
slag til minimumsstandarder for online undervisning på bag-
grund af diskussioner i studielederkredsen på SUND. 
Studienævnet vedtog forslaget. 

b) Evaluering v. studerende – se bilagene 5b 
 

• K1/K3 Ekstremiteter – Diagnostik og be-
handling E19 v. SCT (udsat fra sidste 
møde). 
Svarprocent på 84,9 %, svarende til 45 stu-
derende. 
Fin handleplan, tovholder forholder sig de 
studerendes kommentarer. 
Studerendes kommentarer omkring mang-
lende pauser er dog ikke taget med i hand-
leplanen. 
Studienævnet godkendte handleplanen. 

• B4 Genetik & Epidemiologi-Biostatistik E19 
v. AHNF (udsat fra sidste møde). 

https://mitsdu.dk/da/studieliv/opslagstavle
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Svarprocent på 22,6 %, svarende til 12 stu-
derende. 
Der mangler desværre en handleplan for 
Teoretisk Biomekanik 2. Der er flere kritiske 
kommentarer til Teo bio 2. LKK efterlyser en 
handleplan for Teo bio 2. 
Studienævnet godkendte handleplanen for 
Genetik & Epidemiologi-Biostatistik. 

• B1 Celler og væv F20 v. KRN 
Svarprocent på 39,4 %, svarende til 26 stu-
derende. 
Handleplanen forholder sig til de studeren-
des kommentarer. 

• B7 Klinikophold A F20 v. SCT 
Lav svarprocent, 31 % svarende til 13 stu-
derende. De fleste kommentarer fra stude-
rende går på aktiv deltagelse og feedback i 
forbindelse med den studerendes 2 dage i 
klinik. Handleplanen blev godkendt. 

• K1/K3 Almen diagnostik 3 - Reumatologi 
F20 v. JCD udsættes til næste møde. 

• K5 Øvelsesterapi og træning 1 F20 v. JPSA 
Svarprocent på 27 %, svarende til 6 stude-
rende. 
Studienævnet godkendte handleplanen. 

• K7 Øvelsesterapi og træning 2 F20 udsæt-
tes til næste møde. 

• K7 Klinikophold F F20 udsættes til næste 
møde. 

 
 

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

 

 
 
a) Den bio-psycho-sociale model – tovholder har 

fremsendt ønske om revidering af Kandidat valg-
faget Muskulosketal management og den biopsy-
chosociale model (på K1/K3) – se bilag 6a. 
Beskrivelsen af det nuværende valgfag findes 
her 
HHL gav en kort beskrivelse af faget Den bio-
psycho-sociale model, som er en del af valgfaget 
Muskulosketal management og den biopsy-
chosociale model (på K1/K3). 
Tovholder har lavet en revidering, så beskrivel-
sen af faget reflekterer undervisningen.  
Studienævnet diskuterede muligheden for feed-
back på case-opgaver eller ændring af form på  

https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=fagbesk&id=54586&lang=da
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eksamensopgaven. Studieledelsen vender til-
bage til tovholder omkring dette.  
Endelig godkendelse udsættes. 
 
 

 
7. Øvrige sager  

(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 5) 

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO orienterede, at forskningsleder Berit Schiøttz-Christensen 
er fratrådt Rygcenter Syddanmark.. 
 
 
 

 
8. Eventuelt  

 
 HHL informerede om den nyvalgte e-læringsplatform – itslear-

ning. HHL deltager selv, når der køres pilottest i efteråret. 
Itslearning forventes implementeret på SDU fra foråret 2021, 
hvor kontrakten med Blackboard udløber. 

 
 

  

 
Med venlig hilsen 
 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


