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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
15. december 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Velkommen til nye medlemmer. 

HHL bød velkommen til første studienævns-
møde i det nye år og de 5 studerende, som i 
efteråret 2020 blev valgt til studienævnet for 
perioden 2021. Der var 2 studerende, som 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Onsdag den 27. januar 2021 
Klokken 8.00-10.00 
 

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  
Solvej Christensen Teglhus   
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink   
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Mette Christiansen 
Kasper Skjold Skiffard Grønbech 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Søren Francis Dyhrberg O'Neill 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff & Amalie Lund Kær 
  
Fredag den 22. januar 2021 



 

 Side 2 

var nye ansigter. De 3 andre var også valgt 
til studienævnet for perioden 2020. 
HHL bad de 2 nye studerende om kort at 
præsentere sig, og derefter var der en kort 
præsentationsrunde ved de øvrige medlem-
mer i studienævnet. 
HHL fortalte kort om studienævnets arbejde 
samt opmærksomhedspunkter i forbindelse 
hermed, herunder tavshedspligt.  
Alle medlemmer i studienævnet kan på stu-
dienævnets SharePoint-side altid finde både 
vejledning til nye studienævnsmedlemmer, 
notat om tavshedspligt, studienævnets for-
retningsorden samt SDU´s vedtægter. 
 

• Status på undervisning og eksamen i forbin-
delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus. 
HHL orienterede om undervisningen i for-
året 2021. Universitetsdirektøren har på 
vegne af SDUs direktion meldt ud, at under-
visning i almindelige lokaler omlægges til di-
gital afvikling til og med marts 2021, og at 
studerende må forberede sig på, at online-
undervisning kan forlænges til juni 2021.  
HHL har igennem Fakultetet søgt om di-
spensation til af afvikle færdighedstræning 
med fysisk tilstedeværelse og afventer svar 
fra SDUs direktør,  
HHL fortalte, at mundtlige prøver uden re-
medier /figuranter omlægges til digitale prø-
ver. Skriftlige stedprøver i perioden februar -
marts omlægges til digital afvikling. 
HHL har søgt dispensation til at kunne af-
vikle prøver i praktiske færdigheder i februar 
marts måned. Angående prøver i maj/juni 
afventer HHL en udmelding fra Fakultetet. 
 
De studerende fortalte om deres oplevelser 
med afvikling af manuelle fag i efteråret 
2020 og den frivillige træning i iLab i efter-
året. 
Der kom gode forslag til afvikling af frivillig 
træning på en sikker måde. HHL noterede 
sig forslagene.  
Uddannelsen afventer en tilbagemelding fra 
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Direktøren, inden man kan åbne op for frivil-
lig træning igen. 
 

• HHL fortalte at Rie Castella Toftgaard bliver 
ny vice-studieleder på Uddannelsen i Klinisk 
biomekanik, og præsenterede andre nyan-
sættelser, som skal varetage dele af under-
visningen på uddannelsen. 
 

• Afvikling af B2 Bevægeapparatet som sted-
prøve den 22. januar 2021. 
LKK orienterede om punktet. 
Studienævnet for Klinisk biomekanik tilslut-
tede sig Studienævnet for Medicins beslut-
ning om at tilbyde en ekstraordinær afmel-
dingsmulighed op til eksamen. 

 
• ECCE- Akkreditering 22.-23. februar. 

HHL fortalte om den kommende ECCE-ak-
kreditering og vigtigheden af, at uddannel-
sen bliver gen-akkrediteret. 
HHL og Anne Mølgaard Nielsen (tidligere 
vice-studieleder) har udarbejdet en stor rap-
port, som blev indsendt til akkrediteringsin-
stitutionen 1. december 2020. 
Panelbesøgene den 22.-23. februar er nu 
omlagte til online panelbesøg. Der er ind-
budt studerende fra blandt andet studienæv-
net til panelbesøgene. Der vil blive holdt et 
informationsmøde for de inviterede til panel-
besøgene. Her gennemgås standarder for 
akkrediteringen samt studeledelsens rap-
port. 

 
• Itslearning – en update. 

HHL fortalte at læringsplatformen Black 
Board (BB) udløber i august 2021. SDU 
overgår i stedet pr. 1. februar til Itslearning.  
HHL ser frem til at tage læringsplatformen i 
brug og fortalte lidt om opsætningen (Over-
blik, Planer og Resourcer). Studyguide, som 
tidligere blev brugt, udgår. Fagbeskrivel-
sen/modulbeskrivelsen findes på mitsdu.dk, 
og er en del af ODIN. Plan for indhold og 
forløb (inddelt i Emner og Planer) findes på 
Itslearning. 
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KB Forum, det fælles forum for klinisk bio-
mekanikstuderende på BB, genskabes på 
Itslearning. Al kommunikation fra Studiele-
delsen på BB lukkes ned og overgår til Its-
learning. 
 

• Konstituering. 
Valg af formand og næstformand. 
Studienævnet konstituerede sig. HHL blev 
valgt til formand. SCT blev valgt som næst-
formand. 
 
 
 

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 

 
 
 

      Der var ingen emner på dagsordenen til punktet. 

 
 

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

 

 
 

a) Introduktionsforløb om FN’s verdensmål for bæredygtig udvik-
ling – se bilag 6a. 
Oprettelse af fælles SDG-modul integreret på modul B1 Celler 
og væv på bacheloruddannelsen i medicin og bacheloruddan-
nelsen i klinisk biomekanik (Introductory course on the Sustai-
nable Development Goals). 
Efter forslag fra Ulla Friis kan Introduktionsforløb om FN’s ver-
densmål for bæredygtig udvikling, et tværfagligt e-læringsba-
seret forløb, integreres på det samlæste fag Celler og væv i 
efteråret 2021.  
Indstilling til ændring af modul B1 Celler og væv forventes 
primo marts. 
Studienævnet for Klinisk biomekanik tilsluttede sig forslaget 
og afventer indstillingen. 
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b) B8 Manipulation, historie, teori og evidens – se bilag 6b 

SDU har taget Digital Eksamen i brug i efteråret 2020, som 
trækker oplysninger omkring eksamen fra ODIN. Det har des-
værre vist sig at give administrative udfordringer i forbindelse 
med faget B8 Manipulation, historie, teori og evidens.  
Der ønskes ikke en ændring af eksamensformen for de stu-
derende på faget, men en ændring af den administrative tek-
niske opsætning i ODIN. 
Studienævnet godkendte ændringen i opsætningen i ODIN. 
 
 

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

            Info fra Rygcenter Syddanmark. 
            SO deltog ikke i mødet. 
 

 

  

Med venlig hilsen 
 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 

mailto:https://mitsdu.dk/da/mit_studie/bachelor/folkesundhedsvidenskab_bachelor/undervisning_og_eksamen/digital_eksamen

