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Emne:  Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, 

Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 6. december 2018, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokalet Hjernen, WP. 19.3. 

 

Deltagere: Christine Dalgård (CD), Dorte Hvidtjørn (DH), Jeanette Reffstrup 

Christensen (JRC), Carsten Juhl (CJ), Rikke Westergaard Nielsen 

(RWN), Jannie Rasmussen (JR), Peter Thinggaard (PT), 

 Jess Rømer Mikkelsen (JRM). 

 

Observatør: Faglig vejledere Christina Merete Tvede Madsen (CMTM) og Steffan 

Holst Hansen (SHH), Marie Konge Nielsen (MKN). 

 

Afbud fra: Dorthe Boe Danbjørg (DBD), Mette Juhl Rothmann (MJR),  

 Sidsel Kjær Krenzen (SKK). 

 

   

Referent: Maria Dyrup Hansen (MDH)  

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i 
Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk syge-
pleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
 



 

 Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 11. oktober 2018 
Referat godkendt på mail. 

 

3. Kvalitetsarbejde 
Ad. 3.1 Delpolitik 5_uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag - bi-

lag 1a-b 
Studenterrepræsentanterne for hver uddannelse udarbejder et oplæg 
omkring delpolitikken forskningsbasering og videngrundlag. 

De studerende angiver, at det er svært at finde information om forsk-
ningsbasering på SDU’s hjemmeside. De studerende angiver, at der på 
uddannelsens hjemmeside foreligger en oversigt over uddannelsens 
forskningsbasering, men den er ikke nem at finde for alle.  

Studienævnet drøftede opmærksomhedspunkterne som de stude-
rende angiver, herunder at det ikke er nemt for de studerende at finde 
oplysning om forskningsbasering og muligheden for at blive inddraget i 
aktiviteter ved forskere. 
 

Ad. 3.2 Evaluering af Patient og Samfund_E18_SFK – bilag 2  
Modulet er generelt blevet godt evalueret.  

 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes.  

Action: Modulet får ny modulansvarlig næste gang, modulet udbydes. Studie-
leder/Uddannelsesleder vil drøfte evalueringen med den nye modul-
ansvarlige, så problemstillingerne i evalueringen kan inddrages i 
planlægningen af modulet. 

 
Ad. 3.3 Evaluering af Evaluering_E18_SFK – bilag 3 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen, herunder blandt andet mængden af lit-
teratur i relation til hvert grundtema og overlap med tidligere under-
visning i metodefagene.  

 
Ad. 3.4 Evaluering af Klinisk sygepleje, Perspektiver og tilgange_E18_Klinisk 

sygepleje – bilag 4 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.5 Evaluering af Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og pallia-

tion i klinisk sygepleje_E18_Klinisk sygepleje – bilag 5, 5a 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
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Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen, herunder mængden af litteratur, eksa-
menskriterier og overlap grundet mange undervisere. 

 
Ad. 3.6 Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemoderfag-

lig praksis_E18_Jordemodervidenskab – bilag 6 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

Action: Den modulansvarlige er opmærksom på de nævnte problemstillinger 
og vil tage disse til efterretning næste gang modul udbydes. 

 
Ad. 3.7 Evaluering af Reproduktiv Sundhed_E18_Jordemodervidenskab –  
 bilag 7 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
  
Ad. 3.8 Evaluering af Introduktion til fysioterapiens historie_E18_Fysioterapi 

– bilag 8, 8a 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen på fysioterapi for at 
drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder rammerne 
omkring eksamensopgaven samt modulbeskrivelsen af Basal infor-
mationskompetence. 

 
Ad. 3.9 Evaluering af Aktivitetsbaserede interventioner_E18_Ergoterapi – bi-

lag 9 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

Action: Uddannelsesleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de 
nævnte kritikpunkter i evalueringen, så der kan arbejdes videre med 
at udvikle modulet til næste gang det afvikles. 

 

Ad. 3.10 Evaluering af Projektledelse_E18_Fælles fag – bilag 10 
 Generelt har der på dette modul været mange kommentarer om, at fo-

relæsningerne har været gode, men at der ikke altid har været sam-
menhæng til holdundervisningen og at der mangler opfølgning/styring 
på holdundervisningen. På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 
har der især været kommentarer om, at der ikke er sammenhæng mel-
lem holdundervisningerne og forelæsningerne.  

 Der har været mange kommentarer om, at pensum synes meget stor i 
forhold til ECTS point, og at man har været utryg ved den kommende 
eksamen. Fornemmelsen hos de studerende er, at der er blevet under-
vist i noget forskelligt og hjulpet forskelligt på holdene. De studerende 
oplever, at der ikke har været uploadet det samme materiale til alle 
holdene på Blackboard.  
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Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen. 

 
Ad. 3.11 Evaluering af Statistical method analyzing the effects of interventi-

ons_E18_Valgfag – bilag 11, 11a 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen på fysioterapi for at 
drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder overlap af 
undervisning fra Epidemiologi og Biostatistik. 

 
Ad. 3.12 Evaluering af Evidence-based examination and treatment of the 

lower back and pelvis_E18_Valgfag – bilag 12 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen på fysioterapi for at 
drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder mangel på 
sammenhæng mellem teori og praktisk undervisning. 

 
Ad. 3.13 Evaluering af Assessment of Muscle Function and Neuromuscular Ac-

tivity_E18_Valgfag – bilag 13 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 
Ad. 3.14 Evaluering af Meta-analyser – et metode kursus_E18_Valgfag – bilag 

14 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen på fysioterapi for at 
drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen. 

 
Ad. 3.15 Aftagerpanelsmøde Jordemodervidenskab – bilag 15 
 Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Kandidatuddannelsen i Jordemo-

dervidenskab den 1. november 2018. Der var desværre kun én aftager 
fra panelet, som deltog ved mødet.  

Det blev på mødet drøftet, hvorledes uddannelsen kan tiltrække flere 
ansøgere, og at det er vigtigt at tydeliggøre, at pendling til uddannel-
sen i Odense ikke er så stort et problem. Uddannelsen er ved at lave en 
pjece om jobmulighederne som færdiguddannet med en Kandidatud-
dannelse i Jordemodervidenskab. 

 

 

 

4. Sager til beslutning/drøftelse 
Ad. 4.1 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 16 



 

 Side 5 

- Bilag 16a 
Studienævnet godkender dispensation fra fristen for gennemførsel 
af uddannelse på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 16b 
Studienævnet kan ikke færdigbehandle ansøgning om dispensation 
fra fristen for gennemførsel af uddannelse. Studienævnet mangler 
dokumentation for at kunne træffe en endelig afgørelse. Den stude-
rende bliver bedt om at fremsende yderligere dokumentation og 
studienævnet vil herefter træffe en afgørelse. 

- Bilag 16c 
Studienævnet godkender dispensation til individuel studieaktivitet. 
Den studerende gøres opmærksom på, at der ikke er krav på vejled-
ning i juli måned. 

- Bilag 16d 
Studienævnet godkender udsættelse af afleveringsfrist på projekt-
orienteret forløb på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 16e 
Studienævnet godkender udsættelse af specialeaflevering på bag- 
grund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 16f 
Studienævnet godkender dispensation fra prøveform. Der stilles 
krav til den modulansvarlige om, at læringsmål opfyldes. Afgørelsen 
danner ikke præcedens. 

 
Ad. 4.2 Indstilling af kandidatstuderende til anerkendelse af ekstra curricu-

lære aktivitet  

 -  Bilag 17a 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet. 

 -  Bilag 17b 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet.  

 -  Bilag 17c 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet. 

 -  Bilag 17d 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet. 
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 -  Bilag 17e 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet. 

 -  Bilag 17f 
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra curri- 
culære aktivitet. 

 Studienævnet drøftede desuden på baggrund af et stigende antal ind-
stillinger til anerkendelse af ekstra-curriculære aktivitet opnået ved 
deltagelse i Health Tech Innovator, hvorledes der kan laves en ny pro-
cedure for behandling af disse ansøgninger i studienævnet. 
På mødet blev det besluttet, at fremtidige indstillinger til anerkendelse 
af ekstra-curriculære aktivitet opnået ved deltagelse i/opnået finale-
plads ved HTI kan praksisgodkendes. 

 
Ad. 4.3 Studieordningsændring_faglige forudsætninger for speciale_De5 (CD) 

– Bilag 18 
Studienævnet godkender forslag til studieordningsændring for de fag-
lige forudsætninger for specialet. Det betyder, at studieordningen æn-
dres til, at specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste stu-
dieår i stedet for, at specialet afslutter uddannelsen.  

Action: MDH opdaterer studieordningerne  
  
Ad. 4.4 Feed-back på ikke beståede opgaver (CD) 

 Studienævnet drøftede om studerende, som ikke består en eksamens-
opgave har krav på en individuel tilbagemelding. 

 Studienævnet besluttede, at der skal være krav om 10 minutters 
mundtlig tilbagemelding til studerende, som ikke består deres eksa-
mensopgave.  
  

Ad. 4.5 Anvendelse af ToMIS (CD) 
 Studienævnet drøftede, hvorvidt man på De5 ønsker at anvende ToMIS 
som et obligatorisk modul som supplering til uddannelserne.  
Såfremt man ønsker, at det skal være obligatorisk, så vil der opkræves 
et beløb for dette, da det er ECTS belagt.  

 Studienævnet besluttede, at ToMIS skal være frivillig og et tilbud til de 
studerende. Studieleder henstiller til, at det bruges mere aktivt i ud-
dannelserne. 

 
Ad. 4.6 Håndtering af evaluering (CD) 
 Punktet udskydes til næste møde. 

 

Ad. 4.7 Praksis for behandling af specialer på tværs af uddannelser (CD)  

 Studienævnet besluttede, at fremtidige ansøgning om specialer på 

tværs af uddannelser på De5 kan praksisgodkendes. 
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5. Sager til orientering: 
Ad. 5.1 Valg af studerende til studienævnet i perioden 1. januar - 31. decem-

ber 2019 
Der har været afholdt valg for studerende til studienævnet for perio-
den 1. januar – 31. december 2019. 
Der skal vælges en studenterrepræsentant for hver uddannelse. Der 
var kampvalg på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og freds-
valg på Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje og Kandidatuddannel-
sen i Ergoterapi. Der var desværre ingen studerende, som stillede op til 
valget for Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab og Kandidat-
uddannelsen i Fysioterapi. 

Action:  Så snart det offentliggøres, hvem der er valgt til studienævnet, vil 
MDH orientere om dette. Vi vil forsøge, om vi kan få repræsentanter 
fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi og Kandidatuddannelsen i Jor-
demodervidenskab til at stille op.  

 
Ad. 5.2 Administrative godkendelser i perioden 11. oktober – 6. december 

2018 – bilag 19 

Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet i perioden 11. ok-
tober – 6. december 2018. 

 
Ad. 5.3 Behandling af ansøgninger om skift af valgfag, når der er forbrugt 

prøveforsøg – bilag 21 
 Ansøgninger om skift af fag, når der er forbrugt prøveforsøg i faget skal 

ikke længere behandles af studienævnet, men behandles i stedet for af 
styrelsen for Forskning og Uddannelse. Studienævnet har ikke hjemmel 
til at behandle disse ansøgninger.  

 SDU har lavet et notat med en procesbeskrivelse for ansøgning om 
skift af valgfag, når der er forbrugt prøveforsøg. Ansøgninger fremsen-
des til Uddannelsesjuridisk team i Registrering og Legalitet, som laver 
en indstilling og herefter sender den samlede sag til Juridisk Kontor. Ju-
ridisk Kontor forestår fremsendelsen af den samlede sag til Styrelsen 
for Forskning og Uddannelse.  

 

6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 7. februar 2019: 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 
- Delpolitik (fast punkt på dagsorden) 
- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 
- Håndtering af evaluering (CD) 

 

7. Eventuelt 
Studienævnsformanden takkede de studerende, som stoppe i studienævnet for 
deres store indsats i arbejdet med blandt andet at sikre uddannelsernes kvalitet.  
 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 
Maria Dyrup Hansen. 

http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen

