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Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Bio-
mekanik 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 28. februar 2019 kl. 8.30-10.30. 
Sted: Mødelokale 2, stuen, IOB. 
 
Deltagere: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN),   
 Dorte Gilså Hansen (DGH), Søren O’Neill (SO),  
 Emilie Meldgaard (EM), Kristine Ruby Nielsen (KRN), 
 Katrine Kildsgaard (KK), Jakob Christian Dersch (JCD) og 
 Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen (JPSA). 
 
Faglig vejledere: Solvej Christensen Teglhus (SCT) & Sofie Amalie Gersling 

Wolff (SAGW). 
  
Afbud fra: Stefan P. Mortensen (SPM),  
   
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK) 
 
Dagsorden for mødet: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Til orientering og diskussion v. HHL/AMN 

a) Konstituering af Studienævnet 
Valg af formand og næstformand 

b) Praksis for behandling af meritvurderinger 
c) SDU har udsendt Trivselsundersøgelse 2019 til samtlige stude-

rende 
d) Orientering om eksamensklage 
e) Studielederseminar på SUND 

4. Til godkendelse: 
i. Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt 4. 
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ii. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt 
iii. Merit – se medsendte oversigt 

5. Evaluering:  
• Evaluering af hele uddannelsen, januar 2019. 

6. Kvalitetspolitik og delpolitikker  
7. Info fra Rygcenter Syddanmark 
8. Internationalisering 
9. Eventuelt 

• Første indtryk af Odin- studerende i studienævnets oplevelser 
 

− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt. 
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 
− Ad pkt. 3: Orientering og diskussion 

 a) Studienævnet konstituerede sig.  
HHL blev valgt til formand, EM blev valgt til næstformand. 

 b) LKK udarbejder oversigt forud for dispensationsmøde. 
Meritafgørelser indstilles herefter til studienævnet. 

 c) SDU har udsendt Trivselsundersøgelse 2019 til samtlige stude-
rende på SDU. På denne baggrund drøftede studienævnets med-
lemmer muligheden for at informere studerende på klinisk biome-
kanik, der oplever udfordringer og stress om muligheder for 
hjælp. 
Faglig vejleder laver et udkast til en personlig mail vedrørende 
trivsel på uddannelsen og muligheder for hjælp.  
Udkast præsenteres på et kommende møde. 

 d) HHL orienterede studienævnet om Fakultetets afgørelse på ek-
samensklage. 
Studienævnet havde efterfølgende en generel dialog om informa-
tion og brugen af forskellige feedback metoder ift. eksamen, og 
HHL informere om, hvorledes helhedsvurderingen ofte er en afgø-
rende faktor ved bedømmelsen.  
Studieledelsen bringer studienævnets kommentarer videre til un-
dervisergruppen. 

 e) HHL fortalte, at der havde været afholdt et studielederseminar 
på SUND den 20. februar, hvor blandt andet Anne Kathrine Over-
gaard (AKO) havde haft et oplæg omkring bygningen af et nyt fa-
kultet i forbindelse med NYT OUH-byggeriet. 
AKO havde blandt andet fortalt om den kommende indretning af 
studiezoner, hvor de gerne ville inddrage studerende. 
HHL opfordrede de studerende i studienævnet til at holde øje 
med en invitation til at deltage i indretningen af studiemiljøer. 
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JCD foreslog at Internationalt Udvalg under FNKS (som han er en 
del af) indhenter eksempler på gode studiemiljøer i form af bille-
der, eks. studiezoner, kantineforhold m.m. blandt deres kontakter 
i udlandet. Så har de studerende gode eksempler at videregive til 
Fakultetet. 

 HHL fortalte desuden, at SDU i 2020 skal Institutionsakkrediteres. 
HHL viste på PowerPoint-slides særlige punkter, SDU, Fakultetet 
og Studienævnene skal følge op på i 2019. 
 

− AD pkt. 4:  
 Dispensationsansøgninger (lukket punkt).  

Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning. 
 Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt) 

Formandsbehandling blev taget til efterretning. 
 Meritansøgninger (lukket punkt).  

Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning. 
− AD pkt. 5 Evalueringer 

 Evaluering af hele uddannelsen, januar 2019. 
Studienævnet gennemgik evalueringen uden kommentarer.  
5 ud af 11 studerende havde udfyldt evalueringen, uden dog at 
indsætte kommentarer.  
Studienævnet mener ikke, at evalueringen giver dem noget at ar-
bejde videre med. 
 

− Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker 
 Ifølge Fakultetets årshjul, skal Delpolitik 4 behandles i foråret 

2019, men ansvaret ligger ikke i Studienævnet. 
LKK undersøger hvori studienævnets arbejde består i Delpolitik 4. 
 

− Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark 
 SO fortalte, at et nyt hold studerende er begyndt på Rygcenteret 

pr. 1. februar. 
 

− Ad pkt.8: Internationalisering 
 Der var ikke emner til punktet. 

 
− Ad pkt.9: Eventuelt 

 Punktet Første indtryk af Odin- studerende i studienævnets ople-
velser – udsættes til et kommende møde grundet tidsnød 
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Møderække for foråret 2019: 18. marts, 25. april, 16. maj & 20. juni 
 
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns 
sekretær Lise K. Kirkedal. 

 

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

