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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
28. april 2021 
 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 26. maj 2021 
Klokken 8.00-9.00 
 

Sted:  Online møde via Teams 
  

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: Henrik Hein Lauridsen, Søren Francis Dyhrberg O'Neill,  
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen &  
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
 

  

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

Solvej Christensen Teglhus   
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Amalie Lund Kær & Sofie Amalie Gersling Wolff  
 
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. 
LKK orienterede om den aktuelle situation 
på SDU, der åbnede for adgang for alle stu-
derende pr. 21. maj 2021. Studerende kan 
igen benytte biblioteket for ind- og udlån og 
andre studenterrettede aktiviteter – for yder-
ligere information se: 
https://www.sdu.dk/da/bibliotek. 
Fakultetets og uddannelsens allerede ud-
meldte planer for fysiske og digitale aktivite-
ter vil, som udgangspunkt, blive fastholdt. 
Dette for at skabe forudsigelighed og undgå 
unødige forstyrrelser for studerende i for-
hold til undervisning og eksamener i maj og 
juni. 
Alle studerende og ansatte, som møder fy-
sisk frem og opholder sig på SDU skal 
kunne dokumentere en negativ test for CO-
VID-19 (enten PCR-test eller hurtigtest/anti-
gentest), som ikke er ældre end 72 timer. 
Kravet om negativ test gælder ikke stude-
rende og ansatte, der kan fremvise doku-
mentation for en positiv PCR-test, der er 
mellem 14 og 180 dage gammel eller er 
færdigvaccineret mod COVID-19 mindst 14 
dage forinden. 
SDU har fortsat et afstandskrav på mindst 1 
meter og når muligt 2 meters afstand samt 
krav om brug af mundbind eller visir ved be-
vægelse rundt på SDU’s fællesarealer, hvor 
mange færdes. Brug af mundbind eller visir 
er en supplerende foranstaltning og Sund-
hedsmyndighedernes øvrige retningslinjer 
om afstand, hygiejne og renholdelse skal 
derfor også efterleves.   
 
LKK fortalte, at Studieledelsen efter ansøg-
ning til Fakultetet ultimo april fik dispensa-
tion til, at "Det Andet Udvalg" (DAU) under 
FNKS, kan arrangere Palpationsaftener ef-
ter de samme krav og restriktioner som for 
Justeringsmakkere (Frivillig 

https://www.sdu.dk/da/bibliotek
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færdighedstræning). Studerende kan finde 
opslag herom og tilmeldingsliste på KB 
Community på Itslearning, sammen med 
retningslinjerne ”Vejledning omkring Juste-
ringsmakkernes brug af iLab”. 
 

• ECCE Akkreditering – blev udsat til et kommende 
møde. 
 

• Opfølgende Statusmøde 26. april – blev udsat til et 
kommende møde. 

 
• Nyt klinik-år på kandidatuddannelsen - blev udsat til 

et kommende møde. 
 

 
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). 

 
 

 
 

 
 

a) Evaluering v. studerende – se bilagene  
• B8 Homeostase E20 
• B8 Manipulation - hist. teori og evidens E20 
• B8 Cervikal teknik E20 
• K1/K3 Almen diagnostik 3 – Reumatologi F21 

 Alle evalueringer blev udsat til næste møde. 
 

 
6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-
velser og fagbeskri-
velser  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 2) 
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7. Øvrige sager  
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 5) 

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

b) Eksaminer i august v. KSSG 
KSSG spurgte på opfordring fra medstuderende om mulighe-
den for at gå til ordinær eksamen i et fag på re-eksamenstids-
punktet i august måned. Studienævnets medlemmer diskute-
rede de aktuelle muligheder, som findes jf. SDU´s regler og 
studienævnets muligheder for at behandle ansøgninger fra 
studerende, som søger om at gå til ordinær eksamen i august 
måned. 
 

 
8. Eventuelt  

 
 Der var ingen emner på dagsordenen til punktet. 

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


