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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:  Mandag den 22. juni 2020 
Klokken 8.00-10.00 
 

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: Søren Francis Dyhrberg O'Neill, Solvej Christensen Teglhus,  
Cecilie Søgaard & Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff &  Amalie Lund Kær 
 
Onsdag den 17. juni 2020 (Online møde via Skype) 



 

 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 de udskudte eksaminer 
fra april som planlagt gennemføres i uge 26 
efter rammerne. Desuden afvikles den ud-
skudte integrerede OSCE-eksamen for 
Lumbal/Bækken & Thorakal/Cervikal Teknik 
den 14. august.  
AMN orienterede desuden, at ved efterårets 
undervisning må de studerende forberede 
sig på, at forelæsninger og holdundervisning 
kommer til at foregå online i henhold til gæl-
dende retningslinjer på SDU og efter prin-
cipper på Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet. Retningslinjer for afstandskrav med-
fører, at ikke al planlagt undervisning kan 
gennemføres i de skemalagte  lokaler. Det 
betyder, at al undervisning med flere end 60 
deltagere omlægges til onlineundervisning.  
Færdighedstræning og praktiske uddannel-
seselementer, hvor fysisk fremmøde er en 
nødvendighed prioriteres dog gennemført 
som planlagt. 
Studieledelsen har udarbejdet en oversigt 
for undervisning med op til 60 deltagere 
over hvilke undervisningsaktiviteter, der øn-
skes gennemført ved fysisk fremmøde. 
Denne oversigt er meldt ind til Fakultetet og  
skemalæggerne skal nu til at fordele lokaler 
ud fra følgende prioritering fra SUND: 
1. Færdighedstræning og praktiske ud-
dannelseselementer 
2. Undervisning for studerende på 1. se-
mester på bacheloruddannelser og kandi-
datuddannelser, hvor de studerende er nye i 
universitetssammenhæng, fx studerende, 
der optages med baggrund som professi-
onsbachelor 
3. Undervisning for studerende på 1. se-
mester på kandidatuddannelser. 
Om uddannelsen i Klinisk biomekanik får lov 
at beholde ”timerne” og lokalerne i skema-
erne vides ikke endnu. Man vil forsøge at 
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holde undervisningen fra 8-18. Det er et 
stort puslespil med mange uddannelser, der 
skal pusles på plads. 
For uddannelsen i Klinisk biomekanik gæl-
der det foreløbigt kun for 1. modul.  
Uddannelser der kører i semesterstruktur, 
omlægger for hele semesteret. 
 

• Skærpet overvågning og straf ved påvist ek-
samenssnyd. 
HHL orienterede om SDU´s skærpede over-
vågning og straf ved påvist eksamenssnyd 
under den nuværende situation med Covid-
19. Der er udgået besked fra SDU-Studie-
service den 8. juni 2020 til alle studerende. 

• Fakultetets afgørelse på eksamensklage – 
se bilag 3a. 
HHL orienterede om Fakultetets afgørelse 
på eksamensklage. 

• Spydspidsprojekter inden for universitets-
pædagogik – se bilag 3b. 
AMN orienterede om Call for Spydspidspro-
jekter 2021, hvor der er fokus på verdens-
mål 4 & 17, som derfor skal indtænkes i an-
søgninger. 
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse: Sikre 
alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
fremme alles muligheder for livslang læring. 
Verdensmål 17: Partnerskab for handling: 
Styrk det globale partnerskab for bæredyg-
tig udvikling og øg midlerne til at nå målene. 
AMN opfordrede medlemmerne i studie-
nævnet til at komme med idéer til projekter. 
HHL tilføjede, at SDU Pacs var et resultat af 
et Spydspidsprojekt samt at teknologien i 
iLab også var et resultat af Spydspidspro-
jekt. 
 

4. Ansøgninger fra 
studerende  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 4) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). 
c) Merit (lukket punkt). 
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5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 
dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 1) 

 
 

 
 

a) Retningslinjer for gennemførsel af respirationsøvelse – se bi-
lag 5a 
Grith Lykke Sørensen har på vegne af tovholder og undervi-
sere på modul B5 Kredsløb og respiration fremsendt forslag til 
planer for gennemførsel af en planlagt øvelse i respirationsfy-
siologi til Studienævnet. 
SPM, der er tovholder for modul B5 Kredsløb og respiration 
gav en uddybning af henvendelsen. 
Studienævnet vedtog at tilslutte sig forslaget til afvikling af 
den planlagte øvelse i respirationsfysiologi. 
 

b) Evaluering v. studerende – se bilagene 5b 
• K1/K3 Almen diagnostik 3 - Reumatologi F20 v. JCD. 

Svarprocent på 28 % svarende til 15 studerende. 
Generel tilfredshed med undervisningen og opgaver. 
Tovholder forholder sig i handleplanen til emner, som går igen 
i kommentarerne. 
JCD fortalte, at der var kommentarer fra studerende omkring 
underviseres manglende viden om, hvorfor kiropraktorstude-
rende skal have detaljeret viden om reumatologi samt at de 
studerende angiver, at de savner, at der i undervisningen re-
lateres til kiropraktorens hverdag. 
HHL bemærkede, at det er med fuldt overlæg, at der undervi-
ses detaljeret i reumatologi, da dette giver de studerende flere 
valgmuligheder, når de fremadrettet skal vælge deres karrie-
vej, fx rygcenter eller privat praksis. Tillige er indsigten i det 
reumatologiske speciale vigtig af hensyn til det fremtidige 
tværprofessionelle samarbejde. 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• K7 Øvelsesterapi og træning 2 F20 udsættes til næste møde. 
 

• K7 Klinikophold F F20 v. AHNF. 
7, 1% svarende til 2 studerende. 
Generel tilfredshed. Der er i kommentarerne ros til arbejdsme-
dicinsk afdeling. 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
HHL fortalte, at der er udarbejdet nye beskrivelser for klinikop-
holdene. Kravene til afdelingerne skal reflektere læringsmå-
lene i studieordningen på en måde, der respekterer afdelin-
gernes hverdag. Der skal være plads til fleksibilitet for afdelin-
gerne.  
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6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbeskri-
velser  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 2) 

 

 
 

• Det blev på Statusmøde i april aftalt, at 
studieledelsen i efteråret 2020 skal ar-
bejde med at revidere BA-uddannelsen 
og KA-uddannelsen. 
Studienævnet vil blive præsenteret for 
forslag til ændringer. 

 
 

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO deltog ikke i mødet. 
Studerende på 9. og 10. semester, som fik udskudt klinikop-
hold på regionenernes sygehuse og i kiropraktorklinikker er 
kommet i gang igen – enten ved de oprindelige kliniksteder el-
ler ved et nyt kliniksted.  
For studerende på 10. semester er klinikophold arrangeret, så 
de kan afslutte disse inden dimission den 26. juni. 
 

 
8. Eventuelt  

 
 JCD spurgte til en status på tværfaglig undervisning, 

som studienævnet tidligere har diskuteret. 
HHL og AMN fortalte, at Ulla Friis har meddelt, at hun 
synes, at forslaget er en god idé, og det bør ligge på 
B12. 
HHL har sendt en henvendelse til tovholder på B12 
og afventer svar. Studieledelsen følger op på det. 

 
 

  

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


