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Punkter til drøftelser: 

1. Konstituering af 

studienævnet for 

2022 

 

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling 

Der har været valg til studienævnene på SDU for både VIP’er og  

studerende. 

 

Indstilling 

Studienævnet vælger sin formand og næstformand. 

 

 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergo-

terapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 7. februar 2022 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp. 19.3 

Tilstede  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) – SFK  

Carsten Juhl (CJ) – Fysioterapi.  

Christina Prinds (CP) – Jordemodervidenskab.  

Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi (deltog via zoom) 

Lene Bjerregaard (LB) – Klinisk sygepleje 

Studerende Nanna Elisabeth Jacobsen (NEJ) – SFK 

Studerende Marie Sejrsgaard (MS) - Jordemodervidenskab 

Laura Cecilie Roy (LCR) – Klinisk sygepleje 

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Observatør Marc Sampedro Pilegaard (MSP) - SFK 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

Afbud fra   

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Marc Sampedro Pilegaard 

(SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 

mailto:sund-kandidat@health.sdu.dk
mailto:sund-kandidat@health.sdu.dk
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2. Godkendelse af 

dagsorden 

Referat af punktet 

Studienævnet konstituerede sig og Christine Dalgård blev genvalgt som 

formand og Marie Sejrsgaard blev valgt som næstformand af studienæv-

net.  

 

 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 

4.2.i - Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E21_Valgfag 

udgår og behandles på studienævnsmøde i marts 2022. 

 
 

3. Godkendelse af  

referat fra mødet 

den 9.december 

2021  

 

 

Referat fra studienævnsmøde den 9. december 2021 er godkendt på mail 

den 6. januar 2022. 

4. Kvalitetssikring og 

udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Behandling af intern studiestartsevaluering 

Sagsfremstilling 

Der foreligger evaluering af intern studiestartundersøgelse for 2021.  

 

Bilag 

a) Intern studiestartsevaluering_2021_Fysioterapi_bilag 1a-b 

b) Intern studiestartsevaluering_2021_Ergoterapi_bilag 2a-b 

c) Intern studiestartsevaluering_2021_Jordemodervidenskab_bilag 3a-b 

d) Intern studiestartsevaluering_2021_Klinisk sygepleje_bilag 4a-b 

e) Intern studiestartsevaluering_2021_Sundhedsfaglig Kandidat_bilag 5a-
b 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringerne.  

 

Referat af punktet 

Fysioterapi 

Studienævnet bemærker, at de studerende oplever, at der mange infor-

mationer de første dage og at de er usikre på, hvad de kan bruge tuto-

rerne til.  Derudover oplever de studerende på den 4-årige erhvervskandi-

datuddannelse, at karriereundervisningen er placeret uhensigtsmæssigt 

for dem, idet de ikke følger den samme forløbsmodel, som de studerende 

på den 2. årige uddannelse. 

 

Evalueringen er taget til efterretning.  

 

Ergoterapi 

Generelt en fin evaluering.  

Studienævnet bemærker, at de studerende på den 4-årige 
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erhvervskandidatuddannelse har et ønske om at blive koblet op på andre 

erhvervskandidatstuderende fra ældre årgange. 

 

Evalueringen er taget til efterretning.  

 

Jordemodervidenskab  

Generelt en flot evaluering. Studienævnet bemærker, at der er en meget 

lille besvarelsesprocent.  

 

Evalueringen er taget til efterretning.  

 

Klinisk sygepleje 

Studienævnet bemærker, at de studerende ikke oplever at være blevet in-

troduceret til notat/læseteknik. Studienævnet drøftede, om der skal mere 

læseteknik samt referanceværktøjer ind i uddannelsen eller om der blot 

skal opfordres til at deltage i de kurser, som er tilgængelige på SDU.   

 

Evalueringen er taget til efterretning. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Studienævnet bemærker, at der er kommentar omkring studiegrupperne, 

hvor ikke alle kom i en studiegruppe og at det er vigtigt, man også ser ud 

over studiegrupper, da de oftest bliver for låste.  

 

Evalueringen er taget til efterretning 

 
Handling 

Studienævnet bemærker, at der generelt på De5 kandidatuddannelser 

skal være øget fokus på de studerende på erhvervskandidatuddannel-

serne og deres introduktionsforløb  

Derudover drøftede studienævnet, at man på De5 kandidatuddannelser, 

særligt de, som er fysisk placeret i Winsløwsparken, skal gøre de stude-

rende opmærksomme på de mange kurser, som udbydes af SDU i forbin-

delse med studieteknik/læseteknik. 
 

2) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående  

fag for E21 til behandling i studienævnet. Evalueringerne kan  

tilgås via Eval: https://eval.sdu.dk/. Evalueringer kræver ikke handleplan, 

hvis de har en score på over 4.0. 

 

Bilag 

a) Projektledelse_E21_Fællesfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59172/report 

b) Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal  

informationskompetence_E21_Fysioterapi 

https://eval.sdu.dk/
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59172/report
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https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59160/report  

c) Systematiske reviews og meta-analyser i fysioterapi_E21_Fysioterapi 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/59739/report  

d) Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori_E21_Ergoterapi 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/59983/report  

e) Sundhedsjura_E21_Klinisk sygepleje 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59783/report 

f) Sundhedsjura_E21_Sundhedsfaglig Kandidat 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59787/report 

g) Tværkulturel kommunikation_E21_Valgfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59791/report  

h) Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to 

sport_E21_Valgfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59959/report 

i) Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E21_Valgfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59987/report 

j) Narrativ medicin_E21_Valgfag 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/59991/report  

k) Mental sundhed_E21_Valgfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59995/report 

l) Psykometri inden for sundhedsvidenskab_E21_Valgfag 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/59731/report  

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. Stu-

dienævnet beslutter om de indkommende handleplaner kan god kendes. 

 
Referat af punktet 

Projektledelse_E21_Fællesfag 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring læsemængden, 

som opleves at være stort på et 5 ECTS-fag. Derudover opleves det, at 

der er forskellige udmeldinger fra holdunderviserne om, hvad der skal ske 

i timerne og hvad der skulle forberedes.   

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med henblik på 

drøftelse af pensum og placering af materiale på itslearning, samt 

ensretning af indhold på holdundervisningen.  

 

Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal  
Informationskompetence_ E21_ Fysioterapi  

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer fra de studerende på er-

hvervskandidatuddannelsen omkring opbygningen af projektmessen/karri-

ereudvikling for erhvervskandidatstuderende, idet de ikke følger samme 

forløbsmodel som de studerende på den 2-årige uddannelse. 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59160/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/59739/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/59983/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59783/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59787/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59791/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59959/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59987/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/59991/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59995/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/59731/report
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Derudover kommenterer de studerende, at det er et fag, som er sammen-

sat af mange forskellige fag og at der har været udfordringer med at finde 

materiale på itslearning.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Systematiske reviews og meta-analyser i fysioterapi_E21_Fysiote-

rapi 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring undervisningen 

som har været udover læringsmålene og det har været uklart, hvilke dele 

af undervisningen, som har været pensum og hvad der har været udover 

pensum. Derudover oplever de studerende udfordringer med at finde ma-

teriale på itslearning.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Handling: Der vil blive lavet vodcast omkring begreber/gennemgang 

af øvelser.  

 

Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori_E21_Ergoterapi 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor der ikke er 

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommentarer til 

denne.  

 

Sundhedsjura_E21_Klinisk sygepleje  

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring manglende op-

lysninger i forbindelse med aflysning undervisning og at underviser ofte 

kommer for sent til undervisningen. Derudover oplever de studerende 

manglende gruppearbejde og feedback på cases.  

 

Studienævnet bemærker, at handleplanen ikke er fyldestgørende, da der 

ikke er beskrevet noget omkring de kommentarer, som er i evalueringen. 

 

Studienævnet kan derfor ikke godkende handleplanen. 

 

Handling: Studieleder vil sammen med uddannelsesleder kontakte 

den fagansvarlige med henblik på at revidere handleplanen, så der i 

denne tages stilling til de nævnte problemstillinger i evalueringen. 
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Sundhedsjura_E21_Sundhedsfaglig Kandidat 

Studienævnet bemærker, at der er kommentar omkring manglende oplys-

ninger i forbindelse med aflysning undervisning og at underviser ofte kom-

mer for sent til undervisningen. Derudover oplever de studerende mang-

lende gruppearbejde og feedback på cases.  

 

Studienævnet bemærker, at handleplanen ikke er fyldestgørende, da der 

ikke er beskrevet noget omkring de kommentarer, som er i evalueringen. 

 

Studienævnet kan derfor ikke godkende handleplanen. 

 

Handling: Studieleder vil sammen med uddannelsesleder kontakte 

den fagansvarlige med henblik på at revidere handleplanen, så der i 

denne tages stilling til de nævnte problemstillinger i evalueringen. 

 

Tværkulturel kommunikation_E21_Valgfag 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor der ikke er 

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommentarer til 

denne.  

 

Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to 

sport_E21_Valgfag 

Studienævnet bemærker, at der er en meget lav svarprocent på evalue-

ringen.   

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes 

 

Handling: Uddannelsesleder ved Fysioterapi kontakter den fagan-

svarlige med henblik på oplæring i itslearning.  

 

Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E21_Valgfag.  
Der er ikke indkommet en handleplan til studienævnet. Den fagansvarlige 

vil blive rykket og får en ny frist på 7 dage. 

 

Evalueringen vil blive behandlet på det kommende studienævnsmøde i fe-

bruar 2022. 

 

Narrativ medicin_E21_Valgfag 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor der ikke er 

lavet en handleplan.  
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Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommentarer til 

denne 
 

Mental sundhed_E21_Valgfag  

Studienævnet bemærker, at der er udfordringer med at finde litteratur på 

itslearning og at undervisningen var rettet meget til sygeplejen.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med henblik på, 

at undervisningen ikke kun skal rettes til sygeplejen, idet valgfaget 

er udbudt til alle de studerende på De5.   

 

Psykometri inden for sundhedsvidenskab_E21_Valgfag  

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor der ikke er 

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommentarer til 

denne 
 
 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indstilling af kandidatstuderende til anerkendelse af  

ekstra-curriculære aktiviteter 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt samtaler med kandidatstuderende til talentprogram 

på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi og uddannelsesleder har indstillet 3 

studerende til talentprogrammet.  

 
Indstilling 

Studienævnet beslutter om de studerende, som er indstillet til talentpro-

grammet kan godkendes.  

 

Referat af punket 
En studerende på erhvervskandidatuddannelsen og 2 studerende fra den 

2. årige uddannelse har været til samtale og er blevet indstillet til talent-

programmet.  

 

Handling: Studienævnet har ikke modtaget indstillingen på de 3 stu-

derende. Indstillingerne vil blive eftersendt med henblik på viderebe-

handling via mail.  
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6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA  

Sagsfremstilling 

Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet frem-

går af SAGA 

 

Indstilling 

De modtagne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de ansøg-

ninger, som er formands-/adm. behandlet tages til efterretning.  

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandlede de modtagne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Delvist tilsagn:  

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (2) 

o Studienævnet godkender dispensation til udsættelse af afleve-

ringsfrist svarende til fremsendte dokumentation.   

o Studienævnet godkender dispensation til udsættelse af afleve-

ringsfrist svarende til fremsendte dokumentation. 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (2) 

• Forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne (2) 

• Særlige prøvevilkår (1) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (4) 

• Dispensation fra prøveform (1) 

• Dispensation fra fristen for gennemførsel af uddannelse (1) 

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (1) 

 

7. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Censorrapporter for perioden september 2020-august 2021  

 

Bilag 

a) Censorrapport_E20S21_Fysioterapi_bilag 7 

b) Censorrapport_E20S21_Ergoterapi_bilag 8 

c) Censorrapport_E20S21_Jordemodervidenskab_bilag 9 

d) Censorrapport_E20S21_Klinisk sygepleje_bilag 10 

e) Censorrapport_E20S21_Sundhedsfaglig Kandidat_bilag 11 
 

Referat af punket 

Generelt tilfredsstillende kommentar fra censorerne på De5 kandidatud-

dannelser. Studienævnet bemærker, at der er kommentar om, at nogle 

studerende mangler kompetencer i korrekt angivelse af referencer samt 

akademisk skrivning. 

Derudover er der kommentar om, at det er uklart, hvem der har 
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Studiekoordinator: 

 

 

Studerende:  

manuskriptansvaret, når en studerende benytter muligheden for at lave en 

artikel som speciale.  

 

Handling: Uddannelseslederne gør vejlederne på speciale opmærk-

som på vilkårene for artikelskrivning ifm speciale.    

 

2) Censorformandskabets årsberetning 2020/21 – bilag 12 

Censorformandskabet har udarbejdet en årsberetning for 2020/2021. Der 

er som beskrevet ovenfor kritik fra censorerne i deres tilbagemeldinger af 

kvaliteten af uddannelserne på enkelte uddannelser.   

 

3) Eksamensuregelmæssigheder 

I efteråret 2021 er en studerende blevet indberettet til juridisk kontor på 

baggrund af mistanke om eksamensuregelmæssigheder. Sagen er blevet 

behandlet og den studerende fik en advarsel.  

 
 

Intet til dette punkt 
 
 
 

Intet til dette punkt 

 

 

8. Eventuelt  a) Det blev besluttet, at studienævnsmødet i marts udvides med en time, da 

der skal godkendes valgfag til efteråret.  

 

Action: MDH opdaterer mødeindkaldelsen i Outlook kalenderen og 

fremsender til studienævnets medlemmer.  

 

b) De studerende på Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje oplever, at der 

ikke kommer eksamensresultater til en lovet tid. Undervisere melder en 

frist ud før de 4 uger, som så ikke bliver overholdt.  

 

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær  

Maria Dyrup Hansen. 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/cdalgaard
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/medarbejdere/u_og_k

