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Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Torsdag den 27. februar 2020 
Klokken 8.00-10.00 
 

Sted:  Mødelokale 2, stuen, IOB 

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Anne Mølgaard Nielsen  
Dorte Gilså Hansen  
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 
 

Afbud fra: Stefan P. Mortensen, Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
& Solvej Christensen Teglhus  
 

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglige vejledere: 

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



 

 Side 2 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
4. december 2019 & 
30. januar 2020. 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Begge referater blev godkendt. 
 

3. Orienteringspunkt Orientering fra Studieledelsen 
• Kort information om studielederseminar 

HHL fortalte om Studielederseminar på SUND, der 
blev afholdt 19. februar 2020. 
Her var blandt andet et interessant foredrag om ”Ge-
neration Z”, ved Rune Mastrup Lauridsen, special-
konsulent, studievejledningen på HUM. 
Der var også et oplæg af Jacob Jensen, analyse-
chef, SDU Analytics, som fortalte om ”Decision Intel-
ligence” som med data fra Danmarks Statistik blandt 
andet kan beskrive den demografiske udvikling frem 
i tiden, og benyttes af SDUs rektorat, direktion go 
bestyrrelse. 
HHL fortalte desuden at Studieledelsen sammen 
med de øvrige studieledelser på SUND hørte et op-
læg om NIA20, og de kommende 5-6 audit trails. 
Formålet med en audit trail er at belyse, hvordan 
kvalitetssikringsarbejdet lever op til forventningerne 
inden for et afgrænset område af akkrediteringskrite-
rierne.  
Den 6. april udmeldes hvilke uddannelser der er ud-
valgt til 2. panelbesøg. 
 

• Opdatering af dokumentet ”Det kliniske år…” – se bi-
lag 3a 
HHL og AMN orienterede om opdateringen af doku-
mentet, der beskriver det kliniske år på kandidatud-
dannelsen. Opdateringen omhandler en præcisering 
i beskrivelsen af de fokuserede ophold, af 2-4 ugers 
varighed. Dette har kunnet misforstås ift. at det var 
nok, kun at være i klinikophold i 2 uger ud af de 4 
uger. Det er forsøgt præciseret, at de fokuserede op-
hold kan være kortere, men at man da vil være på 
hovedopholdsstedet i de øvrige uger. 
 

Møde i dispensati-
onsudvalget :  

Fredag den 21. februar 2020 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/uddannelseskvalitet/nia20


 

 Side 3 

• Censur-struktur på BA- og KA-uddannelserne – er 
tidligere godkendt af Studienævnet 25. april 2019 – 
se bilag 3b 
HHL orienterede studienævnet, at Fakultetet nu, på 
baggrund af et budget estimat, har godkendt en æn-
dring af censur på både BA-uddannelsen og KA-ud-
dannelsen. 
Der indføres BA-uddannelsen censur på eksamen 
for B6 Thorakal teknik, B7 Lumbal og bækken teknik 
samt B8 Cervikal teknik, der afvikles som en fælles 
integreret praktisk mundtlig eksamen. 
Der indføres på KA-uddannelsen censur på K1 Eks-
tremiteter og K5 Præklinisk kursus, hvor eksamen 
for begge fag afvikles ved en praktisk mundtlig eksa-
men. I stedet nedlægges censur på K3 Almen Diag-
nostik 2, Ortopædi og K3 Almen Diagnostik 3, Reu-
matologi. 
Ændringerne ønskes at være gældende ved oven-
stående eksaminer fra E20. 

 
4. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 
stk. 4, nr. 4) 

 
 
5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 
dannelse og under-
visning (§ 18, stk. 4, 
nr. 1) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende – se oversigt 
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning. 

b) Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt 
c) Merit – se oversigt 

 
 

a) Forslag: Forelæsning om tværfagligt samarbejde i primærsek-
toren – se bilag 5a 
JCD præsenterede sit forslag og baggrunden herfor. 
Studienævnet diskuterede hvilke moduler, det kunne være re-
levant at kontakte tovholdere på, for muligheden for at ind-
lægge en forelæsning omkring et samarbejdende sundheds-
væsen med fokus på rehabilitering. 
HHL fortalte, at der er fokus på det samarbejdende sundheds-
væsen i turnus. 
SO supplerede, at der også er fokus på det på Rygcenter 
Syddanmark, hvor man henviser patienter til andre faggrup-
per. 
HHL, AMN og JCD vil mødes og arbejde videre med oplæg-
get. 
 

b) Revision af KBs’ hygiejnepolitik  – se bilag 5b 
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AMN gennemgik dokumentet ”Hygiejnepolitik Klinisk Biome-
kanik, og hvilke revisioner der er foretaget siden sidste god-
kendelse i studienævnet (marts 2017). 
Studienævnet diskuterede hvordan god hygiejne praktiseres i 
undervisningen og i klinikken og medlemmerne kom med for-
slag til yderligere ændringer.  
AMN noterede studienævnets forslag til ændringer.  
Studienævnet godkendte dokumentet. 

 
 
 

c) Evaluering v. studerende – se bilagene 5c 
• B3 Molekylær medicin, Observation, palpa-

tion og bevægepalpation E19 v. AHNF 
For faget Molekylær medicin: Svarprocent 
på 31,5 % svarende til 52 respondenter ud 
af 165 mulige.  
For faget Observation, palpation og bevæ-
gepalpation: Høj svarprocent på 76, 5 %, 
svarende til 39 respondenter ud af 51 mu-
lige. 
Der er i evalueringen for faget Molekylær 
medicin mange kommentarer fra klinisk bio-
mekanikstuderende, der ikke kan se rele-
vansen i at skulle undervises i Molekylær 
medicin. 
Studieledelsen har udarbejdet en video, der 
fortæller omkring relevansen af de forskel-
lige biomedicinsporsfag for klinisk biomeka-
nikstuderende. 
Studieleder tager på baggrund af handlepla-
nen kontakt til tovholder.  
Studienævnet godkendte handlingsplanen. 
 

• B9 Hjerne og sanser E19 v. AMHR 
Evalueringen blev udsat til næste møde. 
 

• B11 Bløddelsbehandling E19 v. KRN 
Svarprocent på 53, 3% svarende til 16 re-
spondenter ud af 30 mulige. 
Studienævnet godkendte. 
 

• B11 Ortopædisk og Neurologisk undersø-
gelse E19 v. JCD (udsat fra dec. møde) 
Evalueringen blev udsat til næste møde. 
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• B12 Kommunikation – Kiropraktisk interview 

E19 v. CS 
Evalueringen blev udsat til næste møde. 
 

• K1/K3 Ekstremiteter – Diagnostik og be-
handling E19 v. SCT 
Evalueringen blev udsat til næste møde. 

 
• K1/K3 Idrætsskader – Diagnostik og be-

handling E19 v. JCD 
Evalueringen blev udsat til næste møde. 
 

• K5 Præklinisk kursus E19 v. KRN (udsat fra 
dec. møde) 
Svarprocent på 31 % svarende til 9 respon-
denter ud af 29 mulige. 
God feedback fra Studerende. 
Tovholder forholder sig til de studerendes 
kommentarer. 
Studienævnet godkendte handlingsplanen 
 

• K7 Øvelsesterapi og Træning  E19 v. JPSA 
(udsat fra dec. møde) 
Svarprocent på 22,2 % svarende til 4 re-
spondenter ud af 18 mulige. 
Studerende efterspurgte flere cases. Tov-
holder forholder sig til de studerendes kom-
mentarer og vil fremover arbejde mere med 
case-baserede læringsaktiviteter. 
Studienævnet godkendte handlingsplanen. 

 
6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr. 2) 

 

 

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

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO fortalte, der var blevet fordelt klinik for de første uger af 
det kliniske år F20. 
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8. Eventuelt  

 
 

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


