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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
23. september 2020 
 

               Dagsorden blev godkendt. 
 
               Referat blev godkendt. 
 

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

delse med lukning af SDU Campus grundet 
Coronavirus: 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 27. oktober 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: Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 

  

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

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff & Amalie Lund Kær. 
 
Der var afholdt online-møde 20. oktober 2020 
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 Undervisning under COVID-19. 
Mail fra Merete Munk, Sekretariats-
chef, Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet. 
HHL orienterede studienævnet om 
baggrunden for den udsendte mail 
fra Merete Munk.  
Fakultetet og Studieledelsen mod-
tager mange henvendelser fra stu-
derende, der skriver, at de ikke kan 
eller er bekymrede for at deltage i 
den fysiske undervisning af COVID-
19 relaterede grunde. 
AMN tilføjede, at der på de respek-
tive Blackboard-rum er orienteret 
om, hvornår og hvordan det er mu-
ligt at følge undervisningen uden fy-
sisk tilstedeværelse, eller hvornår 
og hvordan det er muligt at gen-
nemføre uddannelsesforløb, der 
kræver fysisk tilstedeværelse. 
HHL opfordrede til, at man som stu-
derende ved spørgsmål orienterer 
sig på hjemmesiden Retningslinjer 
og FAQ til studerende på SDU in-
den man kontakter Fakultetet eller 
Studieledelsen. Hjemmesiden op-
dateres løbende. 
  

 Særlige prøvevilkår for studerende i 
risikogruppe. Mail fra Kirsten Zeu-
then, Souschef i Uddannelse & 
Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet. 
Fakultetet forventer at modtage et 
stigende antal henvendelser fra stu-
derende, som er i øget risiko for et 
alvorligt sygdomsforløb i tilfælde af 
smitte med COVID19. 
De studerende vil henvende sigt til 
mailboksen SUND Coronasmitte 
sund-coronasmitte@health.sdu.dk. 
Disse henvendelser vil blive frem-
sendt til de respektive studienævn. 

https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-student-faq
https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-student-faq
mailto:sund-coronasmitte@health.sdu.dk
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Fakultetet har fremsendt en vejled-
ning til studienævnene til behand-
ling af ansøgningerne. 
Ansøgninger om særlige prøvevil-
kår fra studerende i risikogruppe 
skal vurderes på baggrund af doku-
menteret øget risiko og ikke pga. 
generel nervøsitet.  
Studienævnet får derudover mulig-
hed for give dispensation til afmel-
ding samt tilmelding til omprøve 
uden forudgående deltagelse i ordi-
nær prøve. Det vil være tilfældet for 
praktiske prøver, som ikke kan læg-
ges online, og hvor det ikke er mu-
ligt at lave et særligt set-up.  
Studienævnet traf afgørelse om, at 
ansøgninger om særlige prøvevil-
kår fra studerende i risikogruppe 
kan formandsbehandles, så det kan 
nås i forbindelse med de førstkom-
mende eksamener. 
 
AMN fortalte, at processen omkring 
omlægning af E20, 2. kvartals un-
dervisning så godt som er på plads. 
Der er 2 fag, der på tidspunktet for 
studienævnsmødet ikke er endeligt 
afklaret, men som ventes på plads i 
løbet af denne uge. Omlagt under-
visning fremgår af MitSkema. 
 
HHL og AMN orienterede studie-
nævnet, at den kommende under-
visning for F21 planlægges ud fra 
den nuværende situation.  
Fakultetet har besluttet, at arbejdet 
med at omlægge undervisningen i 
F21 bliver for hele semesteret og 
ikke bliver kvartalsopdelt, som i 
dette efterår. 
 

• Fakultetets afgørelse på eksamensklage. 
HHL orienterede studienævnet om Fakulte-
tets afgørelse på eksamensklage. 
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Studienævnet traf afgørelse om, at Fakulte-
tets afgørelser på eksamensklager fremad-
rettet går til Studieledelsen, som vurderer, 
om afgørelsen skal fremlægges til oriente-
ring i studienævnet. 
 

• NIA20 
HHL og AMN fortalte om de veloverståede 
panelbesøg i forbindelse med institutionsak-
krediteringen NIA20. Processen op til besø-
gene havde været god og velstyret af Fakul-
tetets ankermand Christian Grud og projekt-
gruppen fra studieservice. Studieledelsen 
har følt sig klædt godt på til panelbesøgene. 
SDU vil den 14. december modtage pane-
lets evalueringsrapport i høring, som også 
indeholder panelets indstilling. Først den 2. 
marts 2021 afgør Akkrediteringsrådet på 
baggrund af rapportens indstilling, om SDU 
får tildelt en positiv institutionsakkreditering. 
Tak til alle i studienævnet som har deltaget i 
eller bidraget til forberedelse og gennemfø-
relse af besøgene. 

 
• ECCE-akkreditering. 

HHL orienterede om den kommende ECCE-
akkreditering af uddannelsen. 
Fakultetet har udpeget Kristian Helverskov 
Petersen som ankermand, og Studieledel-
sen har et tæt samarbejde med ham. 
ECCE-akkrediteringen har andre standarder 
end den overståede NIA20 og måler på kiro-
praktorspecifikke kriterier som eks. align-
ment i undervisningen og antallet af patien-
ter, en studerende møder under sin uddan-
nelse. 
HHL og AMN arbejder aktuelt på at skrive 
den omfattende rapport, som skal afleveres 
den 1. december. 
Der vil være panelbesøg den 22. og 23. fe-
bruar 2021 via ZOOM. Det er muligt at med-
lemmer i studienævnet eller studerende i 
FNKS bliver udpeget til at deltage i møder 
under panelbesøgene. HHL afventer et 

https://akkr.dk/akkreditering/institutionsakkreditering/#1575638106895-074e06a1-cfa8
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program for besøgene fra ECCE, som kan 
belyse deltagere ved besøgene. 

 
• Studieadministrative systemer på SDU. 

Dorthe Majlund Sørensen, som er digitalise-
ringskonsulent på Fakultetet, har fremsendt 
en oversigt over studieadministrative syste-
mer på SDU, som er tænkt som en slags 
mini-parlør. 
 

• SAGA 
LKK fortalte om SAGA, et nyt system på 
SDU, som er designet til at håndtere arbej-
det omkring sager og ansøgninger til studie-
nævnet. 
LKK vil sende en mail ud til medlemmerne 
med vejledning samt login til systemet, så 
de kan orientere sig i sagerne forud for det 
kommende møde i november måned. 
 

• Valg 2020. 
Der er valg til for studerende til Studienæv-
net i perioden 24. nov. kl. 9.00 til 25. nov. kl. 
19.00. 
HHL opfordrede de siddende studerende at 
genopstille.  
LKK mindede om at overholde deadline for 
indsendelse af den elektroniske kandidatop-
stilling. 
AMN vil lægge et opslag på KB Forum.  
Interesserede studerende er velkommen til 
at kontakte de nuværende studerende i 
nævnet, hvis man har spørgsmål vedrø-
rende studienævnets opgaver. 
 
 
 

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

 
 
5. Kvalitetssikring og -

udvikling af ud- 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). 

 
 
 
 
 

a) Evaluering v. studerende blev udsat til kommende møde. 
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dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 1) 

 
 

 

 
 

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 
 Klinikpladser 

Studienævnet drøftede, på baggrund af spørgsmål 
fra de studerende, mulighederne for yderligere klinik-
pladser til klinikophold B-H. Det øgede optag af stu-
derende skaber pres på Rygcenter Syddanmark i 
Middelfart, som tager imod størstedelen af de stude-
rende. 
SO og studieledelsen hørte på de studerendes kom-
mentarer og vil arbejde videre med udfordringerne. 
 

b) Høring af anbefalinger om medbestemmelse og medinddra-
gelse på SDU. Udvalget vedrørende medbestemmelse og 
medinddragelse har udarbejdet en rapport og formuleret 10 
anbefalinger. Studienævnet skal drøfte, om det har bemærk-
ninger til en eller flere af de 10 anbefalinger. 
Studienævnet fremsender deres kommentarer på mail til LKK, 
som samler kommentarerne og fremsender dem til fakultetet. 

 
8. Eventuelt  

 
Der var ingen emner til eventuelt. 

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


