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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
2. september 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 23. september 2020 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Online møde via Teams 
  

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 
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, Jakob 
Christian Dersch, Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen og Amalie Lund 
Kær. 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff 
 
Der var afholdt møde 22. september 2020 



 

 Side 2 

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

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus: 
AMN orienterede om, at det indeværende 
modul afvikles efter planen.  
Studerende fra 2 årgange, hvor dele af un-
dervisningen er med fysisk tilstedeværelse, 
har været sendt i hjemmeisolation på grund 
af indmelding om studerende med COVID-
19 positiv test på holdet. 
Der pågår lige nu et arbejde med omlæg-
ning til online undervisning for andet moduls 
undervisning i dette semester. Studieledel-
sen har meldt uddannelsens ønsker ind til 
Fakultetet ift. fag, der fortsat ønskes afviklet 
med fysisk fremmøde. 
Studieledelsen forventer, at de praktiske fag 
afvikles med fysisk fremmøde i henhold til 
SDU´s retningslinjer og anden undervisning 
afvikles som online undervisning. 
HHL spurgte de studerende, hvilke informa-
tioner de havde fået omkring klinikophold på 
Rygcenter Syddanmark i Middelfart? 
KRN var den eneste studerende på mødet, 
som stod foran at skulle afvikle klinikophold. 
KRN fortalte, at seneste melding fra SO var, 
at alle studerende forud for klinikopholdet 
skal fremvise en negativ test og løbende te-
stes. 
HHL oplyste, at dette var i tråd med informa-
tioner forud for klinikophold på OUH. 
HHL og AMN spurgte de studerende på mø-
det, om der var brug for information på KB 
Forum omkring det kommende modul? 
SAGW forslog, at studieledelsen udsendte 
en reminder omkring retningslinjer. også når 
studerende øver udenfor undervisning. 
HHL og AMN ville efter sn-mødet sørge for 
dette og påpegede, at det var vigtigt at re-
spektere og hjælpe hinanden med at over-
holde retningslinjer, som har været nødven-
dige at iværksætte grundet COVID-19 – 
både SDUs generelle retningslinjer og 

https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-student-faq
https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-student-faq
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specifikke retningslinjer for iLab og Snorra-
son (se KB forum).  
Der skal kun en enkelt smittet til, at et helt 
hold lukkes ned og sendes i hjemmeisola-
tion. 
 
HHL og AMN ville også kontakte undervi-
serne, der bedes være opmærksomme på, 
at studerende holder afstand, spritter hæn-
der og brikse af og benytter mundbind.  
AMN fortalte, at tilbagemeldingen fra FNKS 
var, at alle fysiske sociale arrangementer er 
sat på standby. Studieledelsen afholder fort-
sat velkomst for de nye bachelorstuderende, 
men præsentationen af FNKS’ udvalg bliver 
gennemført med kun 2 repræsentanter fra 
bestyrelsen i modsætning til det normale 
stærke fremmøde fra FNKS’ udvalg. 
 

• Respirationsøvelse og COVID-19 - forhol-
dene for respirationsøvelsen er tilrettet.  
HHL orienterede, at han den 7/9-20 på 
vegne af studienævnet godkendte det øn-
skede. 
SPM fortalte, at han og underviserteamet si-
den nyeste melding fra regeringen, helt har 
droppet den fysiske respirationsøvelse og i 
stedet underviser online. 
Studienævnet tilsluttede sig denne ændring. 

 
 
 
 
 

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 – se oversigt. 

 
 
 

a) Evaluering v. studerende blev udsat til kommende møde. 
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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 deltog ikke i mødet. 

 
8. Eventuelt  

 
Der var ingen emner til eventuelt. 

  

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


