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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
26. maj 2021 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

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

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
HHL orienterede, at SDU forventer fuld nor-
malisering i august. Kravet om at bære 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 22. juni 2021 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Online møde via Zoom 
  

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Stefan P. Mortensen 
Amalie Lund Kær 
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Mette Christiansen 
Kasper Skjold Skiffard Grønbech 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Astrid-Marie Høiberg Reffeld & Mette Christiansen 

  

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

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



 

 Side 2 

mundbind eller visir samt afstandskravet på 
1-2 meter blev ophævet pr. 14. juni. De ge-
nerelle råd om smitteforebyggelse som 
grundig udluftning, god hygiejne og brug af 
håndsprit bliver opretholdt. 
Fra 1. august 2021 bliver kravet om, at stu-
derende og ansatte skal kunne dokumen-
tere et negativt testresultat ved fremmøde 
på Campus ophævet, ligesom kravet om at 
de videregående uddannelsesinstitutioner 
har egen testkapacitet bliver ophævet. 
SDU’s testkapacitet vil kun blive opretholdt i 
juli, hvis der er undervisnings- eller eksa-
mensaktiviteter på en SDU-lokation.  
For sociale aktiviteter på Campus gælder af-
standskravet på 1-2 meter stadig, men SDU 
forventer, at myndighederne ophæver kra-
vet medio august. 
LKK orienterede, at reeksamen i B4 Epide-
miologi og biostatistik i august 2021 bliver 
afholdt som en skriftlig eksamen på bag-
grund af mange tilmeldte studerende. 
 

• ECCE Akkreditering. 
Uddannelsen i Klinisk biomekanik har fået 8 års ak-
kreditering, hvilket er den maksimale tid.  
HHL gennemgik akkrediteringsrådets anbefalinger til 
uddannelsen, hvoraf nogle emner allerede var aftalt 
med Fakultetet i forbindelse med Statusmøde i for-
året 2020 og 2021. På grund af Coronavirus og ned-
lukning af SDU er disse blevet udskudt og vil blive 
taget op i efteråret 2021. 
HHL skitserede den overordnede tidsplan, som stu-
dieledelsen arbejder efter i efteråret 2021/foråret 
2022. Studienævnet vil løbende blive holdt oriente-
ret. 
 

• Opfølgende Statusmøde 26. april. 
HHL gennemgik fokuspunkter i handleplanen fra Ud-
dannelsesopfølgning den 26. april 2021.  
Studienævnet godkendte handleplanen. 

 
• Fakultetets afgørelse på ankesag. 

HHL gennemgik Fakultetets afgørelse på ankesag. 
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• Nye uddannelsessider på sdu.dk, klinisk biomekanik 
bachelor https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bache-
lor/klinisk_biomekanik  
HHL præsenterede den nye uddannelsesside på 
sdu.dk for klinisk biomekanik bachelor. 
Studienævnets medlemmer sender eventuelle kom-
mentarer til siden og undersiderne til LKK. 

 
• HHL fortalte om ’Nordic Sports Innovation Summit’, 

den 26. august 2021. 
Se https://event.sdu.dk/nsis21/conference 
 

• HHL fortalte om ’IOB 50 års jubilæum’, fra 23.-27. 
august 2021. 
Få et overblik over ugens aktiviteter her: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_cen-
tre/iob_idraet_og_biomekanik/iob50 

 
• Nyt klinik-år på kandidatuddannelsen. 

Punktet blev udsat til næste møde, efter sommerfe-
rien, 

 
 

 
 
 

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) 

 
 

• Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
• Ekspederede sager siden sidste møde (lukket 

punkt). 
 

 
 

 
 

• Evaluering v. studerende – se bilagene  
• B8 Homeostase E20 

Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• B8 Cervikal teknik E20 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• K1/K3 Almen diagnostik 3 – Reumatologi F21 
Studienævnet godkendte handleplanen. 

https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/klinisk_biomekanik
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/klinisk_biomekanik
https://event.sdu.dk/nsis21/conference
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik/nyt_iob/institut+for+idraet+og+biomekanik+fejrer+50-aars+jubilaeum+med+en+uges+intensivt+konferenceprogram
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik/iob50
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/iob_idraet_og_biomekanik/iob50
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6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbeskri-
velser  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 2)            

 

 
 

Der var ingen emner på dagsordenen til punktet. 

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO havde ingen emner til punktet. 
 

 
8. Eventuelt  

 
Der afholdes Dimission på Klinisk biomekanik den 25. juni 2021 via 
Zoom og Facebook. 
https://www.facebook.com/kiropraktorSDU 
 
Møderække for efteråret følger hurtigst muligt. 
Der planlægges at afholde fysiske studienævnsmøder på Campus fra 
1. september. 
Medlemmerne i studienævnet vil blive indkaldt via Outlook. 
 

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 

https://www.facebook.com/kiropraktorSDU

