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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

 

 

Dagsorden godkendt med følgende ændringer:  
2.2.a – Evaluering af Projektledelse_E21 udgår og behandles på næste 
studienævnsmøde i februar 2022 
2.2.b – Evaluering af Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag 
og basal Informationskompetence udgår og behandles på næste studie-
nævnsmøde i februar 2022 
6.a – Orienteringspunkt fra studerende er trukket tilbage og udgår der-
med. 
 

2. Godkendelse af  

referat fra mødet 

den 19. maj 2021  

Referat fra studienævnsmøde den 26. oktober 2021 er godkendt på mail 

den 8. november 2021. 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergo-

terapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 9. december 2021 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) 

Studerende Anne Friis Jeppesen (AFJ) – SFK 

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

Afbud fra  Studerende Anja Skovgaard Nissen (ASN) - Klinisk sygepleje  

Studerende Vilhelmine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH) – Jord. 

Studerende Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP) – Fys. 

Studerende Jessie Weber Madsen (JWM) - Ergoterapi 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere 

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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3. Kvalitetssikring og 

udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Behandling af dimittendundersøgelse 

Sagsfremstilling 

Der foreligger dimittendundersøgelse fra 2020. Der er 

på baggrund af dimittendundersøgelserne udarbejdet handleplaner for den 

enkelte uddannelse til behandling i studienævn. 

 

Bilag 

a) Dimittendundersøgelse_2020_Fysioterapi_bilag 1 

b) Dimittendundersøgelse_2020_Ergoterapi_bilag 2 

c) Dimittendundersøgelse_2020_Jordemodervidenskab_bilag 3 

d) Dimittendundersøgelse_2020_Klinisk sygepleje_bilag 4 

e) Dimittendundersøgelse_2020_Sundhedsfaglig Kandidat_bilag 5 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter evalueringerne og handleplanerne. Studienæv net 

vurderer, om handleplaner kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Fysioterapi 

Rigtig fin evaluering. Studienævnet bemærker, at dimittenderne oplever, 

at de mangler læring omkring mundtlig formidling i forhold til, hvad der ef-

terspørges ved aftagerne.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Ergoterapi 

Rigtig fin evaluering. Studienævnet bemærker, at dimittenderne oplever at 

få meget teori og efterspørger mere til klinikken, herunder mundtlig for-

midling.  

Studienævnet drøfter, om det skal tydeliggøres for de studerende, når der 

er mundtlig formidling i undervisningen. 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Jordemodervidenskab  

Studienævnet bemærker, at dimittenderne oplever, at de kompetencer, 

som de har tilegnet sig på uddannelsen, ikke bliver efterspurgt af arbejds-

givere i deres nuværende eller tidligere jobs.  

Studienævnet drøfter, om en del af årsagen kan være, at der er stor efter-

spørgsel på deres basisuddannelse og de derfor ikke få brugt deres tileg-

nede kompetencer.   

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
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Klinisk sygepleje 

Flot evaluering. Studienævnet bemærker, at dimittenderne oplever at de 

mangler evnen til mundtlig formidling.  

Studienævnet drøfter, at det er vigtigt at italesætte, at de studerende også 

har et medansvar.  

 

Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Generelt fin evaluering. Dimittenderne anfører, at de mangler kompeten-

cer om mundtlig formidling ift. hvad arbejdsgiver efterspørger. Studienæv-

net drøfter, om man i undervisningen kan lave mere fremlæggelse. 

 

Handling 

Studienævnet bemærker, at dimittenderne på alle uddannelserne, Jorde-

modervidenskab undtaget, oplever, at de mangler evnen til mundtlig for-

midling i forhold til, hvad der efterspørges ved aftagerne. Studienævnet 

drøfter som en mulighed at inddrage mere fremlæggelse i undervisningen 

og at det italesættes, at de studerende selv har et medansvar for at opnå 

denne kompetence.  

 

Studienævnet godkender de indkomne handleplaner for de enkelte ud-

dannelser.   
 

2) Evaluering af hele uddannelsen 2021 

Sagsfremstilling 

Der foreligger evaluering af hele kandidatuddannelsen for 2021. Der er på 

baggrund af evalueringerne udarbejdet handleplaner for den enkelte ud-

dannelse til behandling i studienævnet. 

 

Bilag 

a) Evaluering af hele uddannelsen_Ergoterapi_bilag 6 
b) Evaluering af hele uddannelsen_Klinisk sygepleje_bilag 7 

 
Indstilling 

Studienævnet drøfter evalueringerne og handleplanerne. Studienævnet 

vurderer, om handleplaner kan godkendes. 

 
Referat af punktet 

Ergoterapi 

Studienævnet bemærker, at ingen af de studerende angiver at have inter-

nationalisering. Det kan i stor udstrækning skyldes Covid-19.  

Man vil på uddannelsen have et større fokus på, at de studerende har 

mulighed for internationalisering at home. 
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Klinisk sygepleje 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer om, at de studerende 

ikke oplever at være i et fagligt fællesskab. Studienævnet drøfter, om der 

kan inddrages studerende/tutorer til at understøtte og styrke det faglige 

fællesskab og at italesætte dette ved studiestart.  

Derudover kommenterer de studerende på, at de ikke oplever at få til-

strækkelig feed-back. Der er fokus på feed-back og der vil blive arbejdet 

på at få forventningsafstemt med underviserne og de studerende, hvad 

der forstås ved feed-back. 

    

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling  

Studienævnet godkender de indkommende handleplaner.  

 

 

3) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående modu-

ler til behandling. 

 

Bilag 

a) Projektledelse_E21_Fællesfag 

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

b) Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal  

informationskompetence_E21_Fysioterapi 

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

c) Aktivitetsbaserede interventioner_E21_Ergoterapi 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59140/report  

d) Reproduktiv Sundhed_E21_Jordermodervidenskab   

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59056/report  

e) Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig praksis 

II_E21_Jordemodervidenskab – bilag 8 findes på sharepoint  

f) Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygepleje_F21_Klinisk 

sygepleje – Genbehandling 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/57591/report  

g) Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange_E21_Klinisk  

sygepleje 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59164/report  

h) Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og  

palliation_E21_Klinisk sygepleje 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59060/report  

i) Patient og samfund_E21_SFK 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/61008/report 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59172/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59160/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59140/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/57571/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59056/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/57591/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59164/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59060/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/61008/report
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j) Evaluering_E21_SFK 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59152/report  

k) Applied Statistics_E21_Valgfag 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59144/report 

l) Assessment of muscle function and neuromuscular  

activity_E21_Valgfag – bilag 9 findes på sharepoint 

m) Performing meta-analyses_E21_Valgfag – bilag 10 findes på  
Sharepoint 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. Stu-

dienævnet beslutter, om de modtagne handleplaner kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Projektledelse_E21_Fællesfag 

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. 

 

Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal  
Informationskompetence_ E21_ Fysioterapi  

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. 

 

Aktivitetsbaserede interventioner_E21_Ergoterapi  

Flot evaluering. Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring 

arbejdsbelastningen, som opleves at være meget høj på faget. Derudover 

er der kommentarer om, at faget har været lidt uklart. 

Studienævnet drøfter, at det kan være en god ide tidligt på uddannelsen 

at introducere faget, så de studerende er forberedt på, at det kan være et 

”tungt” fag. Studienævnet var enige om, at man ikke skal have meget for-

beredelse til faget, før det påbegyndes, da de studerende også forud har 

andre fag.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige med hen-

blik på at drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder om 

arbejdsbelastningen svarer til fagets ECTS.  

 

https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59152/report
https://eval5.sdu.dk/questionnaire/59144/report
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Reproduktiv Sundhed_E21_Jordermodervidenskab 

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.  

 

Evidensbasering og kvalitetsudvikling_E21_Jordemodervidenskab  

Der foreligger ikke en evaluering i UE på dette fag, da under 5 har besva-

ret evalueringen. Den trækkes derfor ud særskilt. 

 

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

lavet en handleplan.  

 

Brugerdreven innovation og teknologi i klinisk sygeple-je_F21_Kli-

nisk sygepleje – Genbehandling 

Handleplanen er genbehandlet af den fagansvarlig efter kommentarer fra 

studienævnet.  

 

Den fagansvarlige har nu forholdt sig til kritikpunkterne i evalueringen og 

handleplanen godkendes.  

 

Handling: Uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige med hen-

blik på at drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder ni-

veauet på faget.  

 

Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange_E21_Klinisk  

Sygepleje 

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

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet bemærker kommentarer fra de studerende om, at der er 

mange undervisere på faget. Studienævnet drøfter, at det er vigtigt at ita-

lesætte dette ved fagets begyndelse. 

 

Handling: Uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige med hen-

blik på at drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og  

palliation_E21_Klinisk sygepleje  

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring mange forskel-

lige undervisere og en manglende sammenhæng på faget, samt at ni-

veauet ikke opleves højt nok til en kandidatuddannelse.  

Der bliver generelt udtrykt udfordringer med faget.  
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige med hen-

blik på at drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder 

manglende sammenhæng samt niveau på faget.  

 

Patient og samfund_E21_SFK 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer om, at det opleves, at 

der bliver talt nedladende til de studerende. Derudover er der kommenta-

rer om, at de studerende skal tale engelsk på faget, da det er en engelsk-

talende underviser.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med henblik på at 

drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder problematik-

ken omkring sproget på faget.  

 

Evaluering_E21_SFK  

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.  

 

Applied Statistics_E21_Valgfag 
Studienævnet bemærker, at fagansvarlig ikke sætter særlig handleplan i 

værk.  

 

Studienævnet drøfter, at kommentarerne antyder, at en af de studerende 

har haft andre forventninger til indholdet i faget, end hvad der reelt er.  

 

Evalueringen er taget til efterretning.  

 

Assessment of muscle function and neuromuscular activity_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.  
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Performing meta-analyses_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.  

 

4) Aftagerpanelsmøde 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jordemoder-

videnskab, Kandidatuddannelsen i Ergoterapi og Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse. Uddannelsesleder/studieleder for den enkelte ud-

dannelse har udarbejdet handleplan pba. mødet. Referat, inputskema og 

handleplan findes i bilag.  

 

Bilag  
a) Aftagerpanel_Jordemodervidenskab_2021 – bilag 11 

b) Aftagerpanel_Ergoterapi_2021 – bilag 12 

c) Aftagerpanel_SFK_2021 – bilag 13 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om møderne samt vurderer om handleplaner kan 

godkendes.   
 

Referat af punktet 

Jordemodervidenskab 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jordemoder-

videnskab den 4. november 2021. 

 

På mødet var der særligt fokus på, at de studerende oplever, at de ikke 

får brugt de kompetencer, som de har tilegnet sig på uddannelsen i deres 

nuværende jobs. 

Derudover drøfter aftagerpanelet rekruttering af studerende, som fortsat 

er et fokuspunkt.   

 

Handleplan/inputskema godkendes. 

 

Ergoterapi 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Ergoterapi 

den 18. november 2021.  

 

På mødet var der særligt fokus på rekruttering til uddannelsen samt ’af-

sætning’ af de færdige kandidater i forskellige jobs.   

 

Handleplan/inputskema godkendes. 

 

 



 

 Side 9 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Den Sundhedsfaglige Kandidatud-

dannelse den 25. november 2021.  

 

På mødet var der særligt fokus på ledighedstallet.  

Derudover drøfter aftagerpanelet de studerendes oplevelse af, at der ef-

terspørges mere mundtlig formidling end de studerende tilegner sig på 

uddannelsen.   

 

Handleplan/inputskema godkendes. 

 

Handling 

Studienævnet godkender de indkommende handleplaner.  

 
 
 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

 

Intet til dette punkt. 

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 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 

Tilsagn:  

• Dispensation fra studieaktivitetskravet (1) 

• Dispensation fra prøveform (1)  

Studienævnet godkender dispensation fra prøveformen og beder den 

fagansvarlige om at opsætte kriterier for eksamensopgaven.  

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Forhåndsgodkendelse af valgfag (1) 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (7) 

• Forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne (2) 

• Særlige prøvevilkår (2) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (4) 

• Byt af valgfag efter tilmeldingsfristen (2) 
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6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

Studiekoordinator: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerende:  

 

Intet til dette punkt 

 

 

a) Resultatet af valget til studienævnet for valggruppe I og III er nu offentlig-

gjort. For repræsentationsområdet Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Kli-

nisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er de opstil-

lede til valggruppe I (videnskabelige medarbejder) genvalgt for perioden 

1. januar 2022 – 31. december 2025. 

På grund af manglende opstilling af kandidat til repræsentationsområdet 

for Fysioterapi har valgsekretariatet ved lodtrækning udpeget et studie-

nævnsmedlem til VIP-gruppen til den ubesatte post.  

Det er uhensigtsmæssigt, at der er udpeget en kandidat, som ikke har un-

dervisning eller kendskab til uddannelserne på De5 og her særligt fysiote-

rapi til studienævnet og Fakultet vil derfor indstille til valgsekretariatet, at 

den ved lodtrækning valgte kandidat, udskiftes med uddannelsesleder på 

Kandidatuddannelsen i Fysioterapi. 

For valggruppe III (studerende) er der valgt studerende til repræsentati-

onsområderne for Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, Kandi-

datuddannelsen i Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatud-

dannelse for perioden 1. januar – 31. december 2022. 

Der var desværre ingen studerende, som stillede op til valget for Kandi-

datuddannelserne i Fysioterapi og Ergoterapi. 

 

Handling: Uddannelsesleder for henholdsvis Kandidatuddannelsen i 

Fysioterapi og Ergoterapi vil forsøge, om de kan få studerende til at 

stille op som repræsentanter for disse uddannelserne.  

 

b) Oversigt over planlagte studienævnsmøder i 2022 findes på studienæv-

nets sharepointside. 

 

Handling: Studiekoordinator indkalder til møderne i 2022 via out-

look-kalenderen.  

 

 

Orienteringspunkt fra studerende er trukket tilbage og udgår, da det var 

spørgsmål/kommentarer som henvendte sig til studieledelsen på Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.  

 

 

7. Eventuelt  MLK orienterede om, at det planlagte genstartsarrangement for de stude-

rende, som blev optaget under Covid-19, er blevet flyttet til 27. januar 

2022 grundet for få tilmeldte. Man vil undersøge, om der er mulighed for 

at tilbyde alle de studerende på De5 at deltage i arrangementet. 
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Studienævnsformanden takker varmt de studerende, som nu stopper 

i studienævnet for deres store indsats i arbejdet med blandt andet at 

sikre uddannelsernes kvalitet og i særdeleshed at sikre, at studerende 

inddrages i arbejdet med udvikling af uddannelserne. 

 

 

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

