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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
27. oktober 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 25. november 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: Merethe Kirstine Kousgaard Andersen, Stefan P. Mortensen, 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill, Astrid-Marie Høiberg Reffeld, 
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen & Sofie Amalie Gersling Wolff 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Amalie Lund Kær. 
 
Der var ikke afholdt møde i dispensationsudvalget 



 

 Side 2 

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

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
AMN fortalte at undervisningen kører efter 
planen. Der har ikke været indmeldinger om 
syge studerende på klinisk biomekanik-ud-
dannelsen siden sidste møde. 
Eksamen V20/21 afvikles som planlagt og 
udmeldt fra Fakultetet. Uddannelsen har 
ikke fået besked om ændringer hertil. 
”Justeringsmakkere” starter stille op igen 
under skærpede restriktioner. Det kræver at 
de studerende spritter godt af og overholder 
de udmeldte retningslinjer. 
Studieledelsen afventer en udmelding fra 
Fakultetet omkring F21-undervisning, inden 
man kan informere de studerende herom. 
Forventningen er dog, at undervisningen i 
F21 for størstedelen af fag bliver som i dette 
semester med online-undervisning og at en-
kelte fag bliver med fysisk fremmødeunder-
visning. Baseret på erfaringen fra foråret, 
har studieledelsen ekstra opmærksomhed 
på faget Radiografi, som havde særlige ud-
fordringer med online undervisning i F20. 

 
• Status på ECCE-akkreditering  

HHL fortalte, at han og AMN har arbejdet in-
tenst på en stor rapport, som skal afleveres 
mandag den 30. november.  
Det er 8 år siden uddannelsen i klinisk bio-
mekanik sidst blev ECCE-akkrediteret. 
 

• Vicestudieleder  
Anne Mølgaard Nielsen fratræder som vice-
studieleder på uddannelsen, da hun fra års-
skiftet tiltræder en ny stilling på Fakultetet. 
Dermed træder AMN også ud af studienæv-
net fra årsskiftet. 
AMN sagde, at det havde været meget in-
spirerende at arbejde som vicestudieleder 
og i studienævnet, og at hun havde mange 
gode erfaringer at tage med sig. 
Der skal nu findes en ny vicestudieleder. 



 

 Side 3 

HHL sagde AMN tusind tak for det store ar-
bejde hun har lagt i studieledelsen og i stu-
dienævnet. 
 

• Møde m. tovholder for B12 Fra rask til syg 
omkring tværfagligt samarbejde. 
HHL og JCD har haft et møde omkring tvær-
fagligt samarbejde med tovholder for B12 
Fra rask til syg. 
I første omgang vil emnet ”tværfagligt sam-
arbejde” omhandle samarbejdet imellem 
læge, kiropraktor og fysioterapeut. 
Tovholder var glad for henvendelsen og ville 
meget gerne sætte emnet på fra undervis-
ningen fra F21, hvis det var muligt. Der vil 
blive tale om forelæsning samt TBL (team 
based learning). 
HHL og JCD deltog i mødet m. tovholder 
Doris Schledermann og modulsekretær 
Helle Bovin. Næste møde vil blive primo de-
cember, og her vil Ulla Friis, som har stor 
erfaring med TBL, også deltage. 

 
• Valg 2020: Der var valg til Studienævnet 

den 24. nov. kl. 9.00 til d. 25. nov. kl. 19.00. 
I alt 5 studerende havde valgt at stille op til 
studienævnet, og der var dermed fredsvalg, 
dvs. de blev alle valgt ind.  
De 5 studerende deltager første gang på 
mødet den 27. januar 2021. 

 
 
 
 

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

 
 
5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 
dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). 
c) Merit – se oversigt 

 
 
 
 
 

a) Delpolitik 6 & 8 behandlet af Næstformand KRN samt AMHR. 
Studieleder HHL har tilføjet kommentarer. 



 

 Side 4 

§ 18, stk. 4, nr. 1) 
 

 

Studienævnet gennemgik det behandlede skema 6 samt 
skema 8 og lavede enkelte tilføjelser. 
Studienævnet godkendte behandlingen af delpolitik 6 samt 
delpolitik 8 m. tilføjelser. Der var ikke punkter, som krævede 
Studienævnets opfølgning, men uddybning af enkelte emner 
blev indsat i handleplanen. Se den udarbejdede handleplan 
fra mødet.  

 
 

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

 

 
 

a) B9 Valgfag Klinikophold: Studienævnet bør fastsætte en 
frist for gennemførsel af klinikophold efter tilmelding. 
Studieledelsen indstiller på baggrund af kontakt med Ud-
dannelsesjura & Registratur, SDU til samme procedure 
som ved øvrige tilmeldinger: bestås klinikopholdet ikke in-
denfor det tilmeldte semester, bruges et prøveforsøg. 
Den studerende har 3 forsøg til at bestå B9 Valgfag Kli-
nikophold. 
Studienævnet godkendt indstillingen. 
LKK vil aftale med faglig vejleder om, hvorledes man kan 
informere de studerende tilmeldt B9 Valgfag klinikophold 
omkring den nye praksis. 

 
7. Øvrige sager  

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO deltog ikke i mødet. 
 

 
8. Eventuelt  

 
I forbindelse med Valg 2020 har 3 medlemmer besluttet ikke at genop-
stille til studienævnet. Semesteret F21 bliver deres sidste på uddan-
nelsen, da de alle 3 forventer at blive færdig med kandidatuddannel-
sen juni 2021. 
HHL og de øvrige medlemmer sagde farvel til Jakob Christian Dersch 
og takkede JCD for godt samarbejde i studienævnet. HHL takkede 
også for det store frivillige arbejde, som JDC har lagt i FNKS i løbet af 
sin studietid.  
JDC har ikke mulighed for at deltage ved studienævnets møde i de-
cember. De øvrige 2 afgående medlemmer forventer at deltage i mø-
det i december. 

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


