Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

11 maj 2020

Emne:

Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik

Dato og tidspunkt:

Torsdag den 23. april 2020
Klokken 13.00-15.00

Sted:

Online møde via Zoom.

Inviterede:

Henrik Hein Lauridsen
Anne Mølgaard Nielsen
Dorte Gilså Hansen
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
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen
Stefan P. Mortensen, Søren Francis Dyhrberg O'Neill & Solvej Christensen Teglhus

Observatør:
Afbud fra:

Mødeleder:
Referent:
Faglige vejledere:

lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Henrik Hein Lauridsen
Lise Kæmsgaard Kirkedal
Sofie Amalie Gersling Wolff & Amalie Lund Kær

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Møde i dispensationsudvalget :

Torsdag den 16. april 2020 (Online møde via Skype)

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den
26. marts 2020

Dagsorden blev godkendt.

3. Orienteringspunkt

Orientering fra Studieledelsen
• Rektor har godkendt, at Merethe Kirstine
Kousgaard Andersen udpeges som VIP-repræsentant i Studienævnet, da Dorte Gilså
Hansen fratræder sin stilling som leder af
Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab
og lektor ved Syddansk Universitet for at bestride en stilling ved Center for Fælles Beslutningstagning og dermed udtræder af
Studienævnet.
HHL bød Merethe velkommen og studienævnets medlemmer præsenterede sig.
• Status på undervisning og eksamen i forbindelse med lukning af SDU Campus grundet
Coronavirus.
HHL og AMN fortalte at størstedelen af undervisning er omlagt og nu afvikles online.
Der er store udfordringer med de praktiske
fag indeholdende færdighedstræning, idet
det ikke kan omlægges til online afvikling.
Ligeledes er der enkelte lektioner i radiografi, som kræver fysisk fremmøde.
De praktiske fags timer er pt. udskudt, og
man afventer en udmelding fra regeringen
og SDU omkring den gradvise genåbning af
Danmark og dermed SDU. For praktiske fag
på 2. modul har studieledelsen planlagt
komprimerede ugeforløb til sommer såfremt
at SDU ikke åbnes før dette. Manglende undervisning på praktiske fag fra 1. modul vil
blive iværksat, når SDU åbner.
Der er store udfordringer i forhold til afvikling
af klinikophold. Der åbnes langsomt op for
klinikophold på Rygcenteret, og her prioriteres at 10. semesters studerende kommer i
klinik.

Referat blev godkendt.

Side 2

•

•

•

De fokuserede ophold, á 4 uger er ikke
kommet i gang endnu og vil afhænge af,
hvornår de forskellige afdelinger på OUH og
regionens sygehuse kan tage imod de studerende, ligesom de er afhængige af, at de
private klinikker åbner op og kan/vil tage
imod studerende i klinikken. Dette kan være
meget forskellig fra kiropraktorklinik til kiropraktorklinik.
Dimission forventes afholdt som planlagt d.
26. juni, men vil foregå online.
HHL og AMN fulgte op på en orientering fra
sidste studienævnsmøde. Studieledelsen
har afholdt et online-møde med FNKS, da
man er meget opmærksom på de studerendes trivsel i denne særlige tid.
FNKS har aflyst alle deres sociale arrangementer i foråret og nogle er omlagte til online-arrangementer.
AMN fortalte, at studieledelsen er særligt
opmærksomme på at holde kontakten til de
første årgange (optaget i februar 2020 og
september 2019) og deres trivsel. De opfordres til at kontakte deres faglige tutorer, hvis
de har spørgsmål til og/eller udfordringer i
denne særlige tid.
Fakultetets afgørelse på eksamensklage –
HHL og LKK præsenterede Fakultetets afgørelse på eksamensklage.
NIA20 - AMN orienterede Studienævnet, at
1. panelbesøg i forbindelse med SDU's nyinstitutionsakkreditering 2020 (NIA20) er
udskudt til 17.& 18. juni pga. Coronavirus.
2. panelbesøg afholdes i efteråret.
AMN fortalte at Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på SDU har udsendt en undersøgelse af de studerendes oplevelse af online undervisning i de første 4-5 uger (siden
nedlukningen af universitet den 13. marts
2020).
Undersøgelsen omfatter alle heltids- og deltidsstuderende på SUND – opgjort til 4.670
studerende pr. 7. april 2020.
Undersøgelsen er udsendt den 8. april 2020
og afsluttet den 19. april 2020.
861 respondenter har gennemført undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 18
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%. Herudover har 116 respondenter afgivet
nogen svar, svarende til 2 %.
Undersøgelsen lægges til gennemsyn på
studienævnets SharePoint-side. Samme undersøgelse er foretaget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet i København (KU).
Fakultetet vil også lave en 2. runde undersøgelse med samme spørgsmål til de studerende.

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

5. Kvalitetssikring og udvikling af uddannelse og undervisning
(Universitetsloven
§ 18, stk. 4, nr. 1)

a)
b)

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

a)

Evaluering v. studerende:
• B9 Hjerne og sanser E19 v. AMHR
Svarprocent for KB på 11,8% svarende til 4
stud. og for Med. 19,9% svarende til 44
stud. Kort handleplan. 4 kritikpunkter fra de
studerendes bemærkninger i evalueringen
er ikke kommenteret i handleplanen.
Studienævnet vil ved undervisningsevalueringen i F20 holde øje med, om bemærkningerne fra de studerende går igen.
Studienævnet tog handleplanen til efterretning.
• B11 Ortopædisk og Neurologisk undersøgelse E19 v. JCD
Svarprocent på 39 % svarende til 11 studerende.
Studienævnet godkendte handleplanen.
• B12 Kommunikation – Kiropraktisk interview
E19 v. CS
Svarprocent på 75,9 % svarende til 22 studerende. Generelt en positiv evaluering.
Studienævnet godkendte handleplanen.
• K1/K3 Ekstremiteter – Diagnostik og behandling E19 v. SCT blev udsat til næste
møde
• K1/K3 Idrætsskader – Diagnostik og behandling E19 v. JCD
Svarprocent på 20 % svarende til 10 studerende.
Flere kommentarer der efterlyser mere
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struktur og organisering af faget. Studieledelsen tager kontakt til tovholder.
K5/ K6 Billeddiagnostik 1 & 2 E19 v. JPSA
Svarprocent på 54.8 % svarende til 17 studerende. God handleplan.
Studienævnet godkendte handleplanen.
B2 Bevægeapparatet E19 v. JPSA
Svarprocent på 22 % svarende til 13 studerende.
Studienævnet godkendte handleplanen.
B4 Genetik & Epidemiologi-Biostatistik E19
v. AHNF blev udsat til næste møde
B8 Muskuloskeletal pæd. & Manipulation:
historie, teori og evidens E19 v. KRN
Svarprocent på 61,5 % svarende til 24 studerende. Generel tilfredshed blandt de studerende med både Muskuloskeletal pædiatri
og Manipulation: historie, teori og evidens.

6. Studieordninger,
kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser
(Universitetsloven
§ 18, stk. 4, nr. 2)
7. Øvrige sager
(Universitetsloven
§ 18, stk. 4, nr. 5)

a)

Info fra Rygcenter Syddanmark.
SO deltog ikke i mødet.

8. Eventuelt

•

KRN fortalte om online sammenkomster arrangeret på tværs
af fakulteterne på SDU af Syddanske Studerende, som hun
og andre klinisk biomekanikstuderende havde deltaget i.
Der har også været afholdt online arrangementer kun for uddannelserne på SUND.
JCD orienterede om det seneste omkring WCCS Annual General Meeting 2020. Årskongressen for World Congress of
Chiropractic Students, der skulle have været afholdt til sommer i Toronto, Canada, er blevet aflyst. Der vil i stedet blive
afholdt et online-møde. Programmet samt en ny dagsorden
for online-mødet er ikke offentliggjort endnu. Årskongressen
for World Congress of Chiropractic Students forløber normal
over en uge med sociale aktiviteter, speakere og workshops,

•
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hvor medlemsskoler fra hele verden deltager og diskuterer kiropraktik.
Internationalt Udvalg, under FNKS, deltager hvert år ved kongressen, hvor de repræsenterer SDU og Klinisk biomekanik.
Internationalt Udvalg, afholdte sidste efterår European Regional Event, hvor FNKS tilsluttede sig retningslinjerne for ”god
kiropraktisk uddannelse” i Europa, som er beskrevet” i “Education position statement” (EPS). Både European Regional
Event samt FNKS´s tilslutning til EPS var emner på den tidligere dagsorden. JDC vil orientere studienævnet, når han kender det nye program samt den nye dagsorden for online Årskongressen.
HHL og de øvrige medlemmer sagde farvel til Dorte Gilså
Hansen og takkede hende for hendes arbejde og engagement
for uddannelsen i klinisk biomekanik. DGH har bidraget til
mange gode diskussioner i studienævnet. Studienævnet ønskede DGH alt godt i hendes nye stilling.

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