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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:  
Der er tilføjet en ansøgning fra studerende til punkt 5.1. 
Nedenstående punkter udgår og behandles på næste studienævns-
møde den 26. oktober 2021 

• Evaluering af Sundhedsjura_F21_Fysioterapi  

• Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling_F21_Ergote-

rapi 

• Evaluering af Teknologi og hverdagsliv_F21_Ergoterapi  

• Evaluering af Kandidatspeciale_F21_Ergoterapi  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 7. september 2021 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp. 19. 3.sal og deltagelse via zoom.  

Tilstede  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) – SFK  

Carsten Juhl (CJ) – Fysioterapi. Deltog fra kl. 15.45 

Christina Prinds (CP) – Jordemodervidenskab. Deltog til kl. 15.25. 

Mette Juhl Rothmann (MJR) - Klinisk sygepleje. Deltog til kl. 15.45 

Studerende Anja Skovgaard Nissen (ASN) - Klinisk sygepleje  

Studerende Anne Friis Jeppesen (AFJ) – SFK  

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Observatør Charlotte Abrahamsen (CA) - SFK 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

Afbud fra  Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi 

Studerende Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH) - Jorde-

modervidenskab 

Studerende Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP) – Fysio-

terapi 

Studerende Jessie Weber Madsen (JWM) - Ergoterapi 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Charlotte Abrahamsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

• Evaluering af Sundhedsteknologi og Brugerdreven Innova-

tion_F21_Jordemodervidenskab  

• Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling af jordemo-

derfaglig praksis I_F21_Jordermodervidenskab  

• Evaluering af Kandidatspeciale_F21_Jordemodervidenskab 

• Evaluering af Fra molekyle til menneske_F21_Sundhedsfaglige 

Kandidat 

• Evaluering af Kandidatspeciale_F21_Sundhedsfaglig Kandidat 

• Evaluering af Humanistiske forskningstilgange inden for sund-

hedsvidenskab_F21_Fysioterapi   

• Uddannelsesopfølgning_Ergoterapi_2021  

• Studiestart 

 

2. Godkendelse af  

referat fra mødet 

den 19. maj 2021  

 

Referat fra studienævnsmøde den 19. maj 2021 er godkendt på mail 

den 2. juni 2021. 

3. Kvalitetssikring og 

udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Studiemiljøundersøgelse (SMU) 2021 

Sagsfremstilling 

Resultaterne fra Studiemiljøundersøgelse for 2021 foreligger til be-

handling i studienævnet. Der er på baggrund af undersøgelsernes re-

sultat udarbejdet handleplaner til behandling i studienævnet for den 

enkelte uddannelse. 

 

Bilag 
a) SMU_F21_Fysioterapi – bilag 1 

b) SMU_F21_Ergoterapi – bilag 2 

c) SMU_F21_Jordemodervidenskab – bilag 3 

d) SMU_F21_Klinisk sygepleje – bilag 4 

e) SMU_F21_Sundhedsfaglig Kandidat – bilag 5 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter SMU 2021 samt handleplanerne. Studienævnet 

vurderer, om handleplanerne kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Uddannelsesleder for den enkelte uddannelse har udarbejdet handle-

plan, som studienævnet drøftede.  

 

Fysioterapi 

Faglige og sociale fælles 

Der ses et stort fald i faglige og sociale fællesskaber og særligt i soci-

ale aktiviteter og kontakten med andre studerende samt oplevelsen af 

at være en del af et fagligt og socialt fællesskab. Nedlukningen af SDU 

grundet Corona antages at være en medforklarende faktor til dette. På 

uddannelsen har man, som en prøveordning, ansat en tutor fra den 
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tidligere årgang til hver studiegruppe. Tutor skal være med til at under-

støtte faglige og sociale aktiviteter blandt de studerende. 

 

Der er én studerende, som har skrevet, at vedkommende oplever at 

føle sig krænket. Der er ingen kommentar omkring dette.  

Da det er en anonym undersøgelse, vides det ikke, hvad det yderli-

gere drejer sig om. Studienævnet opfordrer de studerende til at tage 

kontakt til studieledelsen eller underviserne, hvis man føler sig kræn-

ket.    

 

Ergoterapi 

Faglige og sociale fælles samt trivsel 

De studerende beskriver høj grad af ensomhed, at det er svært at 

holde gejsten samt at de savner følelsen af at være studerende og i et 

socialt studiemiljø. Nedlukningen af SDU grundet corona antages at 

være en medforklarende faktor til dette. 

På uddannelsen vil man ved studiestart/semesterstart i september, 

sammen med de studerende, opstarte og udvikle en række forskellige 

sociale arrangementer  

 

Der er to studerende, som har skrevet, at de oplever at føle sig kræn-

ket i forbindelse med undervisning og online gruppearbejde.  

Da det er en anonym undersøgelse, vides det ikke, hvad det yderli-

gere drejer sig om. Studienævnet opfordrer de studerende til at tage 

kontakt til studieledelsen eller underviserne, hvis man føler sig kræn-

ket.    

 

Jordemodervidenskab 

Faglige og sociale fælles 

De studerende beskriver, at de savner fællesskaber. Nedlukningen af 

SDU grundet corona antages at være en medforklarende faktor til 

dette. 

På uddannelsen er der iværksat trivselsaktiviteter i forbindelse med 

studiestart for nye og ældre studerende.  

 

Klinisk sygepleje 

Trivsel 

De studerende beskriver udfordringer med trivsel efter nedlukning af 

SDU og covid, som påvirker deres trivsel og giver en øget ensomheds-

følelse. 

På uddannelsen vil man understøtte sociale aktiviteter, herunder sikre 

at alle ved studiestart få en studiegruppe.  

Stress 

De studerende beskriver stress særligt i forhold til usikkerhed om fag-

lige forventninger.  

På uddannelsen vil man ved modulstart have fokus på faglige forvent-

ninger, herunder gennemgang af læringsmål for modulet. 

IT-forhold 

De studerende beskriver udfordringer med Itslearning og at MitSDU 

ikke er overskueligt.  
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På uddannelsen vil man via Itslearning sørge for, at der er let adgang 

til relevant information. Derudover vil der løbende være forbedringer af 

hjemmesiden. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Trivsel 

De studerende beskriver, at de føler sig stressede og ensomme. Sær-

ligt de studerende på erhvervskandidatuddannelsen har kommenteret, 

at de føler sig meget stresset. Nedlukningen af SDU grundet corona 

antages at være en medforklarende faktor til dette. 

På uddannelsen vil der blive igangsat et arbejde med at få mere grup-

pearbejde på modulerne – også mikse grupperne på tværs af de op-

rindelige studiegrupper, så de studerende lærer hinanden at kende. 

De nye studerende på erhvervskandidatuddannelsen inviteres til en 

forventningssamtale, eventuelt sammen med arbejdsgiver.   

 

Handling 

Studienævnet godkendte handleplanerne for de enkelte uddannelser. 

MH anfører i handleplanerne, hvem der er ansvarlig for hver handle-

plan, inden de sendes videre til Fakultetet.  

 

2) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående mo-

duler til behandling. 

 

Bilag 

• Sundhedsøkonomi_F21_fælles for De5  

• Kvalitetsudvikling af Fysioterapi_F21_Fysioterapi  

• Kandidatspeciale_F21_Fysipterapi  

• Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje_F21_Kli-

nisk sygepleje  

• Kandidatspeciale_F21_Klinisk sygepleje 

• Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F21_fælles fag for De4  

• Tværkulturel Kommunikation_E20_Valgfag  

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. 

Studienævnet beslutter, om de modtagne handleplaner kan godken-

des. 

 

Referat af punktet 

Sundhedsøkonomi_F21_Fælles fag for De5 

Generelt en fin evaluering. Studienævnet bemærker, at der er kom-

mentarer omkring udfordringer med Itslearning samt udleveringer af 

slides. Handleplanen tydeliggør, at den fagansvarlige har reflekteret 

over kommentarer og imødekommer disse, hvor det skønnes pædago-

gisk/didaktisk relevant.  
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  

 

Kvalitetsudvikling af Fysioterapi_F21_Fysioterapi 

Studienævnet bemærker at der er en høj svarprocent på denne evalu-

ering. Der er kommentar omkring online-undervisningen og at der er 

for meget fokus på eksamen undervejs i modulet.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  

 

Kandidatspeciale_F21_Fysipterapi  

Studienævnet bemærker, at der er kommentar om manglende infor-

mation omkring specialet og at de savner hjælp til at finde en vejleder.  

 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  

   

Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje_F21_Kli-

nisk sygepleje 

Studienævnet bemærker, at handleplanen ikke er fyldestgørende, da 

der ikke er beskrevet noget omkring de kommentarer, som er i evalue-

ringen. 

 

Studienævnet kan derfor ikke godkende handleplanen. 

 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med henblik 

på at revidere handleplanen, så der i denne tages stilling til de 

nævnte problemstillinger i evalueringen. 

 

Kandidatspeciale_F21_Klinisk sygepleje   

Studienævnet bemærker, at der er en lav svarprocent på modulet og 

at der er kommentarer om, at der ikke har været tilfredsstillende infor-

mation omkring specialet.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes 

 

Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F21_fælles fag for De4 

Studienævnet bemærker, at der er en høj svarprocent på modulet.  

Der er kommentarer om niveauet (for højt/for lavt) og at der er referen-

cer til andre moduler på enkelte uddannelser, som ikke alle stude-

rende har haft. Der er ligeledes kommentar om, at det er et stort modul 

særligt for erhvervskandidatstuderende.  
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Handleplanen tydeliggør, at den fagansvarlige har reflekteret over 

kommentarer og imødekommer disse, hvor det skønnes pædago-

gisk/didaktisk relevant.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes 

 

Tværkulturel Kommunikation_E20_Valgfag: 

Studienævnet bemærker, at det er en meget flot evaluering af modu-

let.  

 

Handleplanen godkendes. 

 

Handling 
Studienævnet godkendte de modtagne handleplaner, på nær Bruger-

dreven innovation på Klinisk sygepleje, som vil blive sendt retur til den 

fagansvarlige med henblik på en revision.  

3) Opfølgnings-/statusmøder 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt opfølgnings-/statusmøde for De5. Uddannelsesleder for 

den enkelte uddannelse har udarbejdet handleplan pba. mødet. Hand-

leplanen findes bagerst i beretningen.  

 

Bilag  
f) Uddannelsesopfølgning_Fysioterapi_2021 

g) Uddannelsesopfølgning_Jordemodervidenskab_2021  

h) Uddannelsesopfølgning_Klinisk sygepleje_2021 

i) Uddannelsesopfølgning_Sundhedsfaglig Kandidat_2021 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om møderne samt handleplanen. 

 

Referat af punktet 

Fysioterapi 

Der er afholdt opfølgningsmøde for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi 

den 6. maj 2021. 

 

På mødet var der særligt fokus på etablering af kandidatspor i sports-

fysioterapi på uddannelsen. 

 

Derudover blev rekruttering af flere studerende på Kandidatuddannel-

sen i Fysioterapi og Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi drøf-

tet.  

 

Handleplan godkendes.  
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Jordemodervidenskab 

Der er afholdt opfølgningsmøde for Kandidatuddannelsen i Jordemo-

dervidenskab den 31. maj 2021. 

 

På mødet var der særligt fokus på antallet af ansøgere til uddannel-

sen. Der er iværksat et åbent hus-arrangement for bachelorstude-

rende, hvor de har mulighed for at deltage i dele af undervisningen.  

 

Handleplan godkendes. 

 

Klinisk sygepleje 

Der er afholdt opfølgningsmøde for Kandidatuddannelsen i Klinisk sy-

gepleje den 14. juni 2021. 

 

På mødet var der særligt fokus på studieaktiviteten og hvordan der 

kan sikres en tilfredsstillende studieintensitet.  

 

Derudover blev frafald, særligt for erhvervskandidatstuderende, drøf-

tet.   

 

Handleplan godkendes. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidat 

Der er afholdt opfølgningsmøde for Den Sundhedsfaglige Kandidatud-

dannelse den 20. maj 2021. 

 

På mødet var der særligt fokus på studieintensitet, idet studieintensite-

ten ifølge Uddannelses Zoom er faldet til under 37 timer per uge. 

 

Derudover blev optagelsestallet, den store holdstørrelse på uddannel-

sen og muligheden for at dele en årgang i to hold i to drøftet.  

 

Ledighedstallet på uddannelsen blev ligeledes drøftet. 

  

Handleplan godkendes. 

 

Handling 

Studienævnet godkendte alle handleplaner, som var indkommet fra 

opfølgningsmøderne.  

 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 1) Studiestart 
Referat af punket 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næste møde den 26. oktober 

2021. 
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2) Studerendes tilbagevenden til SDU  

Sagsfremstilling 

Det forventes, at langt de fleste studerende vil være tilbage på SDU til 

efterårssemesteret. 

 

Bilag 

• Aktuelle puljer til faglige, sociale og trivselsrettede studiegenstarts-

aktiviteter - bilag 14  

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter genstarten på uddannelserne, så de studerende 

får den bedst mulige tilbagevenden til SDU.  

 
Referat af punket 

Studienævnet drøftede, om der skal søges midler til faglige-/sociale 

aktiviteter, da det igen er muligt at mødes fysisk på SDU. Det drøftes 

om der skal laves arrangement for alle de studerende på De5 eller ud-

dannelsesvis.  

På Kandidatuddannelsen i Fysioterapi har man sammen med uddan-

nelsen i biomekanik fremsendt en ansøgning om midler til sociale akti-

viteter (lege-/boldspilsaktiviteter).  

 

Handling 

CD skriver ud til uddannelseslederne om mulighederne også for at an-

søge om fællesarrangementer. Studerende må meget gerne sende 

gode ideer til uddannelseslederne/CD. 

 

5. 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 

fremgår af SAGA 

 

Indstilling 

De modtagne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de an-

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

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandlede de modtagne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Tilsagn: 

• Afmelding af undervisning/eksamen (1) 
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Afslag: 

• Udsættelse af afleveringsfrist (1) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (1) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Forhåndsgodkendelse af valgfag (11) 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (26) 

• Forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne (4) 

• Anerkendelse af ekstra-curriculær talentaktivitet (4) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (1) 

• Udsættelse af afleveringsfrist (4) 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiekoordinator: 

 

 

 

1) Valg til studienævnet 

CD orienterede om, at der til november 2021 er valg til studienævnet 

for valggruppe I (videnskabelige medarbejdere) og valggruppe III (stu-

derende). CD opfordrede de nuværende medlemmer af studienævnet 

til at genopstille og opfordrede samtidig uddannelseslederne til at gøre 

deres studerende opmærksomme på valget, så vi ved næste valg får 

en studenterrepræsentant fra hver uddannelse ind i studienævnet.    

2) Ansættelse af faglige vejledere på De5 

Fakultetet har pr. 1. juni 2021 ansat Josephine Malmström Kromann 

som faglig vejleder på De5. Josephine er studerende på Kandidatud-

dannelsen i Ergoterapi. Maiken Langhoff Kidholm er pr. 15. august 

2021 ligeledes ansat som faglig vejleder på De5 og Maiken er stude-

rende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. 

 

3) Kvalitetsseminar 

Den 26. oktober 2021 afholder SDU et kvalitetsseminar, hvor der sæt-

tes fokus på de studerendes trivsel. Seminaret falder sammen med 

næste møde i studienævnet, der dog ikke flyttes.   

 

1) Forsinkelsessamtaler 

Universitetet skal i henhold til Uddannelsesbekendtgørelsen tilbyde 

forsinkede studerende en vejledningssamtale.  

På de 5 kandidatuddannelser er det uddannelsesleder og studiekoordi-

nator, som deltager ved denne samtale.  

 

I foråret 2021 er 37 studerende blevet tilbudt en samtale, hvoraf 5 tak-

kede ja til tilbuddet og fik lagt en ny studieplan.  
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7. Eventuelt  CA spurgte om SUNDs notat vedrørende Lyd og billedoptagelse var 

tilrettet ift. GDPR. CD følger op på dette. 

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær  

Maria Dyrup Hansen. 

https://mitsdu.dk/da/mit_studie/kandidat/sundhedsfaglig_kandidatuddannelse/kontakt_os/praktiske_informationer
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/cdalgaard
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/medarbejdere/u_og_k

