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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
23. marts 2021 
 

               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:  Onsdag den 28. april 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  
Amalie Horstmann Nøddeskou-Fink 
Solvej Christensen Teglhus  
Astrid-Marie Høiberg Reffeld 
Mette Christiansen 
Kasper Skjold Skiffard Grønbech 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Søren Francis Dyhrberg O'Neill, 
Stefan P. Mortensen & 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 

HHL og LKK orienterede om den aktuelle si-
tuation på SDU. Studieledelsen har ansøgt 
Fakultetet om dispensation til at afholde un-
dervisning/dele af undervisning og eksamen 
med fysisk fremmøde i 2. kvartal F21 på ud-
valgte fag. Dette har Fakultetet imødekom-
met. 
Det drejer sig om følgende fag på bachelor-
delen: 
B6 Thorakal teknik - undervisning med fy-
sisk fremmøde. 
B8 Cervikal teknik - undervisning med fysisk 
fremmøde. 
B8 Musk. Pædiatri - undervisningen med fy-
sisk fremmøde den 23. april og 12. maj 
samt skriftlig stedprøveeksamen 18. maj. 
B6-B8 Integreret OSCE eksamen 16. juni. 
 
Følgende fag på kandidatuddannelsen har 
Fakultetet imødekommet dispensation til at 
afholde dele af undervisningen med fysisk 
fremmøde i 2. kvartal F21: 
Radiografi (K2/K4) – Projektionslære (Kol-
ding Sygehus) & Praktik på Røntgenafdeling 
(Følg en radiograf) (Kolding Sygehus, Vejle 
Sygehus og Middelfart Sygehus). 
 
Fra Studienævn for Medicin er kommet be-
sked, at Fakultetet har imødekommet di-
spensation til at afholde skriftlig stedprøve-
eksamen på udvalgte samlæste fag på ba-
cheloruddannelsen i 2. kvartal F21. 
Det drejer sig om følgende fag på bachelor-
uddannelsens biomedicinspor: 
B2 Bevægeapparatet inkl. spot 
B4 Genetik. 
B6 Ernæring og vækst inkl. spot. 
B8 Homeostase. 
B10 Angreb og forsvar. 
 
Studieledelsen har desuden ansøgt Fakulte-
tet om dispensation til åbning af iLab for Ju-
steringsmakkere. Studerende kan finde op-
slag herom og tilmeldingsliste på KB Com-
munity på Itslearning, hvor man også finder 



 

 Side 3 

retningslinjerne ”Vejledning omkring Juste-
ringsmakkernes brug af iLab”. 
 
 
 

• Censorformandsrapport 2020. 
HHL gennemgik Claus Dam Nielsens rapport for 
2020. 
Studienævnet medlemmer havde ingen kommenta-
rer til rapporten. 

 
• Testbaseret optag 2021. 

HHL orienterede om mail fra Dekan Ole Skøtt. 
SDU’s direktion besluttede den 8. april 2021, at SDU 
ikke gennemfører de fagspecifikke tests i foråret 
2021. SDU vil således alene vurdere og optage 
kvote 2 ansøgere efter uniTESTEN, som det også 
var tilfældet i foråret 2020 under nedlukningen/gen-
åbningen af universitetet. 

 
• Opfølgende Statusmøde 26. april. 

HHL fortalte, at uddannelsen netop havde haft sit 
Opfølgende Statusmøde mandag den 26. april.  
Handleplan fra Statusmøde vil blive gennemgået på 
et kommende møde. 
 

• EVAL – nyt system til at evaluere undervisningen på 
SDU. 
HHL og LKK orienterede om EVAL, som er et nyt 
elektronisk system til at evaluere undervisningen. 
Med EVAL vil Fakultetet evaluere alle fag på uddan-
nelsen hver for sig og ikke på modulplan.  
Der er for Klinisk biomekanik udvalgt enkelte fag på 
bachelor- samt kandidatdelen, som skal teste EVAL i 
F21. Det er Fakultetets forventning, at alle fag på ud-
dannelsen evalueres i EVAL fra E21. 
 

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). 
c) Merit (lukket punkt). 

 
 

 
 



 

 Side 4 

dannelse og under-
visning 
(Universitetsloven  
§ 18, stk. 4, nr. 1) 

 
 

 
 

a) Evaluering v. studerende – se bilagene  
• B11 Bløddelsbehandling E20 

HHL har talt med tovholder.  
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• B11 Ortopædisk og Neurologisk us. E20 v. KSSG 
Studienævnet godkendte handleplanen. 
 

• B8 Homeostase E20 
Blev udsat til næste møde. 
 

• B8 Manipulation - hist. teori og evidens E20 
Blev udsat til næste møde. 
 

• B8 Cervikal teknik E20 
Blev udsat til næste møde. 

 
 

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

 

 
 

a)  Reumatologi – se bilagene 6a-1 og 6a-2 
 HHL fremlagde indstilling til ændringer for Almen Diagnostik    
3 – Reumatologi. 
Tovholder har efter dialog med HHL fremsendt følgende for-
slag til ændringer: 
• Forudsætningsprøven afskaffes. 
• Den afsluttende prøve ændres fra 2- til 3 timers eksamen. 
• Holdtimerne afskaffes og konverteres til forelæsninger.  
Studienævnet godkendte ændringerne, som vil træde i kraft 
fra F22. 
LKK indtaster ændringerne i ODIN. 

 
7. Øvrige sager  

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

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



 

 Side 5 

 
8. Eventuelt  

 
 Der var ingen emner på dagsordenen til punktet. 

 
Med venlig hilsen 
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Studieadministrativ medarbejder 

Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 


