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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

7. februar 2022 

Dagsorden blev godkendt med nedenstående tilføjelse: 

Orientering fra studieleder: Ansøgninger til De5 ved optaget i efteråret 

2022 

 

 

Referat fra studienævnsmøde den 7. februar 2022 er godkendt på 

mail den 25. februar 2022. 

  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt  14. marts 2022 kl. 14.15 – 17.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp 19.3 

Til stede  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) – SFK  

Carsten Juhl (CJ) – Fysioterapi.  

Christina Prinds (CP) – Jordemodervidenskab.  

Lene Bjerregaard (LB) – Klinisk sygepleje 

Studerende Nanna Elisabeth Jacobsen (NEJ) – SFK 

Studerende Marie Sejrsgaard (MS) - Jordemodervidenskab 

Studerende Laura Cecilie Roy (LCR) – Klinisk sygepleje 

Studerende Carina Baagøe Larsen (CBL) - Ergoterapi 

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

 

Afbud fra  Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Marc Sampedro Pilegaard 

(SFK) 

 

Mødeleder  

 

Referent 

 

Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

1) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstå-

ende moduler for E21 til behandling i studienævnet. Evaluerin-

gerne kan tilgås via Eval: https://eval.sdu.dk/. Vejledning til EVAL 

findes på sharepoint. 

 

Bilag 

a) Jordemodervidenskab, perspektiver og tilgange - 

J2_E21_Jorde- modervidenskab 

b) Epidemiologi og biostatistik_E21_Fællesfag   

c) Sundhedsantropologi_E21_Valgfag  

d) Organisation og ledelse af forandringer i sundhedssektorens 

driftsorganisationer_E21_Valgfag  

e) Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forsk-

ningsprojekt_E21_Valgfag 

f) Implementering af praksisnær forskning_E21_Valgfag  

g) Projektorienterede forløb 10 ECTS_E21_Valgfag  

h) Projektorienterede forløb 15 ECTS_E21_Valgfag  

i) Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E21_Valg-

fag  

j) Sundhedjura_E21_Klinisk sygepleje_Genbehandling – bilag 1  

k) Sundhedjura_E21_Sundhedsfaglig kandidat_Genbehandling 

– bilag 1  

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handlepla-

ner. Studienævnet beslutter, om de indkommende handleplaner 

kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Jordemodervidenskab, perspektiver og tilgange - 

J2_E21_Jorde- modervidenskab 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4.  

 

Studienævnet bemærker, at handleplanen tydeliggør fagansvarli-

ges refleksioner over kommentarer og imødekommelse af disse.  

 

Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 

 

https://eval.sdu.dk/
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Epidemiologi og biostatistik_E21_Fællesfag 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor 

der ikke er lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kom-

mentarer til denne.  

 

Sundhedsantropologi_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 kom-

mentarer til denne.  

 

Organisation og ledelse af forandringer i sundhedssektorens 

driftsorganisationer_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 kom-

mentarer til denne.  

 

Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forsk-

ningspro- jekt_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 kom-

mentarer til denne.  

 

Implementering af praksisnær forskning_E21_Valgfag 

Studienævnet bemærker, at der blandt andet er kommentarer 

omkring strukturen på faget samt om en manglende rød tråd. 

Derudover er der kommentar omkring niveauet, som forventes at 

være højere.  

 

Handleplanen tydeliggør, at handleplanen tydeliggør fagansvarli-

ges refleksioner over kommentarer og imødekommelse af disse 

næste gang faget udbydes.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 
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Projektorienterede forløb 10 ECTS_E21_Valgfag 

Studienævnet bemærker, at der er kommentar omkring mang-

lende vejledning i forbindelse med at lave praktikplan. Derudover 

påtales forvirring over hvilke læringsmål, der er gældende og 

hvem der har været fagansvarlig på enkelte af uddannelserne 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes 

 

Handling: Studieleder kontakter uddannelseslederne med 

henblik på tidlig tydeliggørelse af, hvem der er fagansvar-

lig/praktikrådgiver på den enkelte uddannelse. Studieleder 

afvikler møde med de fagansvarlige, så de ’klædes på’ til at 

stå for vejledning af de studerende ift gældende rammer. 

Derudover laves der flere eksempler på skabeloner til udfyl-

delse af praktikplan i forbindelse med projektorienteret for-

løb.  

 

Projektorienterede forløb 15 ECTS_E21_Valgfag 

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4. 

 

Studienævnet bemærker dog, at de handlinger, som er angivet 

for projektorienteret forløb på 10 ECTS og som er anført ovenfor, 

også dækker projektorienteret forløb på 15 ECTS. 

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kom-

mentarer til denne.  

 

Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forsk-

ning_E21_Valgfag 

Studienævnet bemærker, at der er en meget lav svarprocent på 

evalueringen. Der er kommentarer omkring Itslearning, der ople-

ves rodet, og at der ønskes flere interaktive øvelser.  

 

Studienævnet drøftede, hvordan man kan få flere studerende til 

at besvare evalueringen (evalueringerne).   

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes 

 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med hen-

blik på at minde om, at der skal sættes tid af til at evaluere 

ved sidste undervisningstime.  
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Sundhedjura_E21_Klinisk sygepleje_Genbehandling – bilag 

1 

Studienævnet bemærker, at der fortsat ikke er reflekteret over 

flere af de gentagne kommentarer i evalueringen, herunder sær-

ligt afholdelse af pauser og at begynde undervisningen til tiden. 

 

Den nye handleplan godkendes, men studienævnet ønsker, at 

der afholdes et møde med den fagansvarlige, hvor kommenta-

rerne drøftes. Studienævnet bemærker, at de studerende er posi-

tive omkring undervisningen. 

 

Handling: Studieleder vil sammen med uddannelsesleder 

kontakte den fagansvarlige med henblik på at drøfte de pro-

blemstillinger i evalueringen, som der forsat ikke er taget 

stilling til, herunder afholdes af pauser undervejs i undervis-

ningen.  

 

Sundhedjura_E21_SFK_Genbehandling – bilag 1 

Studienævnet bemærker, at der fortsat ikke er reflekteret over 

flere af de gentagne kommentarer i evalueringen, herunder sær-

ligt afholdelse af pauser og at begynde e undervisningen til tiden. 

 

Den nye handleplan godkendes, men studienævnet ønsker at der 

afholdes et møde med den fagansvarlige, hvor kommentarerne 

drøftes. Studienævnet bemærker, at de studerende er positive 

omkring undervisningen. 

 

Handling: Studieleder vil sammen med uddannelsesleder 

kontakte den fagansvarlige med henblik på at drøfte de pro-

blemstillinger i evalueringen som der forsat ikke er taget stil-

ling til, herunder afholdes af pauser undervejs i undervisnin-

gen.  

 

2) Aftagerpanelsmøder 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Kli-

nisk sygepleje. Uddannelsesleder har udarbejdet handleplan pba. 

mødet. Referat, inputskema og handleplan findes i bilag. 

 

Bilag 

a) Aftagerpanel_Klinisk sygepleje_2022 – bilag 2 
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Indstilling 

Studienævnet orienteres om mødet samt vurderer, om handlepla-

nen kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Klinisk sygepleje 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Kli-

nisk sygepleje den 27. januar 2022. Det planlagte møde i novem-

ber 2021 blev udskudt på grund af mange afbud. 

 

På mødet var der særligt fokus på den seneste dimittendunder-

søgelse. På baggrund af denne drøftelse vil der på uddannelsen 

være fokus på kompetence udi implementering og man vil under-

søge om, de studerende får kompetencer til at arbejde med for-

bedringsmodellen.  

Derudover vil der være fokus på, at innovation på uddannelsen 

skal forstås bredere og uden nødvendigvis at inddrage tech, samt 

et øget fokus på at få flere studerende i projektorienteret forløb i 

det kommunale.  

 

Studienævnet drøftede særligt de kommentar fra dimittendunder-

søgelsen om, at de studerende oplever at mangle formidlings-

kompetencer.  

 
Handleplan/inputskema godkendes. 

 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 1) Valgfag efteråret 2022 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet fagbeskrivelser til valgfag som ønskes udbudt i 

ef teråret 2022 til behandling af studienævnet. 

 

Bilag 

o Oversigt over mulige valgfag E22 – bilag 22 

o Narrativ medicin_E22_revideret – bilag 3a 

o Narrativ medicin_E22 – bilag 3b 

o Occupational Science in european_E22_revideret – bilag 4a 

o Occupational Science in european_E22 – bilag 4b 

o Kvalitative systematiske reviews_E22_revideret – bilag 5a 

o Kvalitative systematiske reviews_E22 – bilag 5b 

o Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E22  

revideret – bilag 6a 

o Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E22 – bi-

lag 6b 
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o Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forsk-

ningsprojekt_E22_revideret – bilag 7a 

o Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forsk-

ningsprojekt_E22 – bilag 7b 

o Avanceret sundhedsøkonomi_E22_revideret – bilag 8a 

o Avanceret sundhedsøkonomi_E22 – bilag 8b 

o De nationale sundhedsregistre_E22_revideret – bilag 9a 

o De nationale sundhedsregistre_E22 – bilag 9b 

o Mental sundhed_E22_revideret – bilag 10a 

o Mental sundhed_E22 – bilag 10b 

o Organisation og ledelse_E22_revideret – bilag 11a 

o Organisation og ledelse_E22 – bilag 11b 

o Psykometri_E22_revideret – bilag 12a 

o Psykometri_E22 – bilag 12b 

o Assessment of muscle function and neuromuscular_E22_revi-

deret – bilag 13a 

o Assessment of muscle function and neuromuscular_E22 – 

bilag 13b 

o Performing meta-analyses_E22_revideret – bilag 14a 

o Performing meta-analyses_E22 – bilag 14b 

o Applied Statistics_E22_revideret – bilag 15a 

o Applied Statistics_E22 – bilag 15b 

o Motion analysis in research and the clinical setting_E22_revi-

deret – bilag 16a 

o Motion analysis in research and the clinical setting_E22 – 

bilag 16b 

o Undersøgelse og rehabilitering af seneskader – i relation til 

idræt_E22 – bilag 17 

o Tværkulturel Kommunikation_E22 – bilag 18 

o Implementering af praksisnær forskning_E22 – bilag 19 

o Sundhedsantropologi_E22 – bilag 20 

o HumanHealth_kursusbeskrivelse – bilag 21 

o Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation 

to sport_revideret – bilag 24a 

o Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation 

to sport – bilag 24a 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter de indkomne fagbeskrivel-

ser. Studienævnet beslutter om fagbeskrivelserne kan godkendes 

med de ændringer som er foretaget. 
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Referat af punktet 

Studienævnet godkender de i bilag 22 angivne tidligere god-

kendte valgfag, som har uændret fagbeskrivelser. Disse udbydes 

i efteråret 2022. 

 

Studienævnet gennemgår de i bilag 22 angivne tidligere god-

kendte valgfag, som har ændrede fagbeskrivelser.  

Studienævnet godkender disse med de ændringer, som er foreta-

get. De udbydes også i efteråret 2022.  

Studienævnet drøfter det i bilag 22 angivne valgfag, som er ud-

budt af Kandidatuddannelsen i Farmaci. Studienævnet godken-

der, at valgfaget forhåndsgodkendes, og at dette indskrives i stu-

dieordninger under forhåndsgodkendte valgfag.  

 

 

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 studie-

nævnet fremgår af SAGA 

 

Indstilling 

De indkommende ansøgninger sagsbehandles af studienævnet 

og de ansøgninger som er formands-/adm. behandlet tages til ef-

terretning. 

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandler de indkommende ansøgninger. 

 

Beslutning 

Tilsagn: 

• Dispensation til yderligere prøveforsøg (1) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (1) 

• Særlige prøvevilkår (1) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (2) 

• Dispensation til individuel studieplan (1) 
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6. Orienteringspunkt 

 1) Orientering fra studieleder 

Studieleder orienter om det foreløbige ansøgertal på de 5 kandi-

dat- og erhvervskandidatuddannelser. 

 

Der er på fire af de fem kandidat- og erhvervskandidatuddannel-

ser en tilbagegang af antal ansøgere, især fysioterapi og ergote-

rapi har et relativt lavere antal ansøgere i forhold til de sidste år. 

Både det ordinære forløb for jordemodervidenskab samt er-

hvervskandidatuddannelsen har dog oplevet en fremgang fra sid-

ste år.  

2) Orientering fra studiekoordinator 

Intet til dette punkt. 

3) Orientering fra studerende 

Intet til dette punkt. 

 

 

7. Eventuelt Der er udsendt mødeindkaldelse til statusmøde i august og sep-

tember. Studiekoordinator videresender mødeindkaldelsen til de 

studerende, som repræsenterer den enkelte uddannelse i studie-

nævnet. 

 
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

