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Emne:  Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, 

Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 13. september 2018, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokalet Hjernen, WP. 19.3. 

 

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

Christensen (JRC), Dorthe Boe Danbjørg (DBD), Rikke Westergaard 

Nielsen (RWN), Jannie Rasmussen (JR), Sidsel Kjær Krenzen (SKK), 

Peter Thinggaard (PT). 

 

Observatør: Faglig vejleder Christina Merete Tvede Madsen (CMTM). 

 

Afbud fra: Carsten Juhl (CJ), Jess Rømer Mikkelsen (JRM) - suppleant, Birgitte 

Juhl (BJ). 

 

   

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 med følgende ændringer. 
Ad. 4.3 flyttes op som første punkt under sager til beslutning/drøftelse. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 23. maj 2018 
Referat godkendt på mail. 

 

3. Kvalitetsarbejde 
Ad. 3.1 Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling_F18_Ergoterapi – 

bilag 1 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  
 
Action:  Uddannelsesleder arbejder videre sammen med modulansvarlige og 

undervisere med problemstillingerne i evalueringen.  
    

Ad. 3.2 Evaluering af Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk syge-
pleje_F18_Klinisk sygepleje – bilag 2 

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

 
Action: Uddannelsesleder/modulansvarlig arbejder videre med problemstil-

lingerne i evalueringen 
 

Ad. 3.3 Evaluering af Fra molekyle til menneske_F18_SFK – bilag 3  
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
  
Action:  Modulet skal næste gang det udbydes have ny modulansvarlig. Stu-

dieleder vil drøfte evalueringen med den nye modulansvarlige, så 
problemstillingerne i evalueringen kan inddrages i planlægningen af 
modulet. 

 

Ad. 3.4 Evaluering af Teknologi og Hverdagsliv_F18_Ergoterapi – bilag 6  
  De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
  
Action: Uddannelsesleder er i dialog med modulansvarlige og underviserne 

omkring kritikpunkterne. Der arbejdes videre med problemstillin-
gerne i evalueringen 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Side 3 

4. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 4.3 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 4 
-  Bilag 4a  

Studienævnet godkender dispensation fra fristen for at gennemføre 
uddannelse på baggrund af medsendt dokumentation. 

-  Bilag 4b  
Studienævnet godkender udsættelse af afleveringsfrist for speciale 
på baggrund af medsendt dokumentation 

- Bilag 4c  
Studienævnet godkender udsættelse af afleveringsfrist for speciale 
på baggrund af medsendt dokumentation 

- Bilag 4d  
Studienævnet godkender udsættelse af afleveringsfrist for speciale 
på baggrund af medsendt dokumentation 

- Bilag 4e  
Studienævnet godkender dispensation til at påbegynde speciale på 
ny på baggrund af sygdom.  

 

Ad. 4.1 ToMIS (CD) 

CD orienterede om ToMIS, som er et studieforbedrende tilbud til de ny 

optagne studerende. ToMIS er for nuværende ikke obligatorisk, men 

det er nu blevet udviklet til et mere strømlinet modul. Studienævnet vil 

i løbet af efteråret skulle tage stilling til, om ToMIS fortsat skal bruges 

og om det skal være obligatorisk for de studerende.  

Studienævnet diskuterede, hvorvidt de studerende opfatter, at de kan 

bruge tilbuddet om en online indføring i teori og metode, bruger det 

som det er tænkt og om de ved at det findes, selvom det står i vel-

komstbrevene. 

 

Ad. 4.2 Fjernundervisning (DBD) 

På Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje vil man på et monofagligt 

modul prøve at have studerende med via en Avatar, såfremt der kan 

findes midler til det. Midler søges i E-læringspuljen. 

På Kandidatuddannelsen i Ergoterapi har man på et monofagligt modul 

forsøgt at lave fjernundervisning ved at underviserne og de studerende 

sidder hjemme og der undervises via adobe connect. Det virkede godt 

men var ikke uden udfordringer pga. teknikkens begrænsninger. 

 

 Action:  Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje vil udvikle fjernundervisning 

med avatar. Efterfølgende diskuteres erfaringerne hermed i studie-

nævnet. 

 

 



 

 Side 4 

 Ad. 4.4 Talent Track på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi – bilag 7 

CD orienterede om, at man på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi har 

lavet et 2-årigt talentprogram, som en ekstra-curriculær talentaktivitet 

på 10 ECTS. Programmet skal supportere de særligt ambitiøse fysiote-

rapeuter, der gerne vil forskningsvejen og tre studerende per årgang vil 

få mulighed for dette. Udvælgelsen foregår efter ansøgning og inter-

view af de mulige kandidater. De tre mest kvalificerede indstilles til en-

delig godkendelse i studienævnet.  

Programmet er kun for fysioterapistuderende, men studienævnet drøf-

tede om tilsvarende programmer kan udvikles til de øvrige kandidatud-

dannelser. Da talentprogrammet ikke er udgiftsneutralt og samtidig 

ikke er STÅ-udløsende, kræver det, at de enkelte institutter godkender 

uddannelsens program, da de skal afholde udgifterne/afse ressour-

cerne hertil.  

 

5. Sager til orientering: 
Ad. 5.1 Afgørelse på Eksamensklage  

- Sagsnummer 18/29942  
- Sagsnummer 18/29698  
- Sagsnummer 18/31133   
- Sagsnummer 18/27455 
CD orienterede om, at der på Fakultetet er blevet behandlet 4 klager over 
eksamen på modulet Humanistiske forskningstilgangen inden for Sund-
hedsvidenskab i foråret 2018.   
    

 
Ad. 5.2 Administrative godkendelser i perioden 23. maj 2018 – 13. september 

2018 – bilag 5 

Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 23. maj – 13. 

september 2018.  

 
Action:  Bilaget vil snarest blive uploadet på studienævnets sharepointside 

 

6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 11. oktober 2018: 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden)  

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 
- Statusmøder 

 

7. Eventuelt 

 
 
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

