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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

 

2. Godkendelse af refe-

rat fra mødet den 24. 

oktober 2022 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer:  

• Punkt 3.1, b – Udsættes til næstkommende møde 

• Punkt 3.1, g – Udsættes til næstkommende møde 

• Punkt 3.1, h – Udsættes til næstkommende møde 

 

Referat fra studienævnsmøde den 24. oktober 2022 er godkendt på 

mail den 2. november 2022. 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt  12. december 2022 kl. 14.15 – 16.15 

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 (deltog via zoom) 

Studerende Nanna Elisabeth Jacobsen (NEJ) – SFK  

Studerende Carina Baagøe Larsen (CBL) – Ergoterapi 

Studerende Marie Sejrsgaard (MS) – Jordemodervidenskab (deltog 

via zoom) 

Faglig vejleder Linda Houlind Hansen (LHH) 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

Afbud fra  Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi  

Studerende Laura Cecilie Roy (LCR) – Klinisk sygepleje 

Faglig vejleder Karina Bengtsson Juul Frederiksen (KBJF) 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Katja Schrøder (SFK) 

 

Mødeleder  

 

Referent 

 

Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 
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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 nedenstående 

moduler for E22 til behandling i studienævnet. Evalueringerne kan     

tilgås via Eval: https://eval.sdu.dk/. Vejledning til EVAL findes på 

sharepoint. 

 

Bilag 

a) Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal infor-

mationskompetence_E22_Fysioterapi 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70541/report 

b) Aktivitetsbaserede interventioner_E22_Ergoterapi 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70545/report 

c) Reproduktiv Sundhed_E22_Jordemodervidenskab 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70476/report  

d) Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig prak-

sis II_E22_Jordemodervidenskab 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/70549/report  

e) Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange_E22_Klinisk 

sygepleje 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71486/report  

f) Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation i kli-

nisk sygepleje_E22_Klinisk sygepleje 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71490/report  

g) Patient og samfund_E22_SFK 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71494/report  

h) Evaluering_E22_SFK 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71498/report 

i) Projektledelse_E22_Fælles fag 

 https://eval.sdu.dk/questionnaire/71502/report  

j) Applied Statistics_E22_Valgfag De5 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71506/report  

k) Human Health_E22_Valgfag på Farmaci – bilag 1 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. 

Studienævnet beslutter om de indkommende handleplaner kan god-

kendes. 

 

Referat af punktet 

Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal 

informationskompetence_E22_Fysioterapi  

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

lavet en handleplan.  

 

https://eval.sdu.dk/
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70541/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70545/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70476/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/70549/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71486/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71490/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71494/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71498/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71502/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71506/report
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Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommenta-

rer til denne.  

 

Aktivitetsbaserede interventioner_E22_Ergoterapi  

Punktet udsættes til studienævnsmødet i februar 2023. 

 

Reproduktiv Sundhed_E22_Jordemodervidenskab 

Faget er positivt evalueret med en score over 4. Den fagansvarlige 

har lavet en handleplan, da der er kommentarer omkring Itslearning.  

 

Handleplanen tydeliggør fagansvarliges refleksioner over kommenta-

rer og imødekommelse af disse, næste gang faget udbydes.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig 

praksis II_E22_Jordemodervidenskab 

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

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommenta-

rer til denne. 

 

Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og tilgange_E22_Klinisk 

sygepleje 

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

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring fagets ni-

veau, der ikke opleves højt nok til en kandidatuddannelse samt efter-

spørgsel om mere online undervisning.  

 

Handling: Fung. uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige 

med henblik på at drøfte evalueringen, herunder niveauet på fa-

get.  

 

Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation i kli-

nisk sygepleje_E22_Klinisk sygepleje 

Studienævnet bemærker, at der er kommentarer omkring en mang-

lende rød tråd og sammenhæng mellem de forskellige emner. Der er 

ligeledes kommentarer omkring et lavt niveau og at der er overlap 

med undervisningen på 1. semester.  
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Fung. uddannelsesleder kontakter den fagansvarlige 

med henblik på at drøfte evalueringen, herunder niveauet på fa-

get.  

 

Patient og samfund_E22_SFK 

Punktet udsættes til studienævnsmødet i februar 2023. 

 

Evaluering_E22_SFK 

Punktet udsættes til studienævnsmødet i februar 2023. 

 

Projektledelse_E22_Fælles fag 

Studienævnet bemærker, at der er en lav svarprocent på denne eva-

luering. Studienævnet bemærker derudover, at der er kommentarer 

omkring at flere studerende går før tid. Ligesom oplever de stude-

rende, at der er forskellige udmeldinger fra holdunderviserne om, 

hvad der skal ske i timerne og hvad der skal forberedes.  De stude-

rende har svært ved at finde materiale til holdundervisningen og det 

opleves at forberedelse til undervisningen/spørgsmål der skal svares 

på i undervisningen, er uklart formuleret. 

Derudover opleves der en manglende proportionalitet omkring de 

tidsmæssige rammer for et 5 ECTS fag, og pensum, anden forbere-

delse, undervisning samt eksamen.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Handling: Studieleder kontakter den fagansvarlige med henblik 

på at drøfte evalueringen, herunder mængden af litteratur og om 

det kan tydeliggøres, hvad der skal forberedes til holdtimerne 

og forelæsningerne samt tiden hertil. 

 

Applied Statistics_E22_Valgfag De5 

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

lavet en handleplan.  

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kommenta-

rer til denne.   

 

Human Health_E22_Valgfag på Farmaci – bilag 1 

Der har været en del studerende fra De5 på dette valgfag, som ud-

bydes af Kandidatuddannelsen i Farmaci. Valgfaget er flot evalueret.  
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2) Aftagerpanelsmøde 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jorde-

modervidenskab. Uddannelsesleder har udarbejde handleplan pba. 

mødet.  

 

Bilag 

a) Aftagerpanel_Jordemodervidenskab_2022 – bilag 2 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om mødet samt vurderer, om handleplanen 

kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jorde-

modervidenskab den 2. november 2022.  

 

På mødet var der særligt fokus på rekruttering. Det blev således 

drøftet, om en gruppe af tidligere studerende som ambassadører for 

uddannelsen kunne bidrage til rekruttering med deres historier om, 

hvor spændende og relevant, uddannelsen er. Derudover skal der 

ske mere kontakt til direktioner og chefjordemødre på sygehusene 

for at promovere uddannelsen og betydningen af denne ude i prak-

sis. Klinikken skal kunne se, hvad de kan bruge de færdige kandida-

ter til.  

 

Handleplan/inputskema godkendes. 

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-skri-

velser (§ 18, stk. 4, nr 

2) 

Intet til dette punkt 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

1) LinkedIn dimittendoverblik 

Sagsfremstilling 

Fakultetet har udarbejdet LinkedIn-baserede rapporter over ansæt-

telsessteder og -funktioner for dimittender fra alle fem uddannelser i 

perioden 2016-2022. Ansættelsesoplysningerne er primært fundet 

via LinkedIn i oktober 2022   

 

Bilag  

LinkedIn Overblik_Fysioterapi – bilag 3  

LinkedIn Overblik_Ergoterapi – bilag 4 

LinkedIn Overblik_Jordemodervidenskab – bilag 5     

LinkedIn Overblik_Klinisk sygepleje – bilag 6 

LinkedIn Overblik_Sundhedsfaglig Kandidat – bilag 10 
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Indstilling 

Studienævnet orienteres om dimittendoverblikket og drøfter rappor-

ternes resultater. 
 

Referat af punktet 

Fakultetet har lavet et udtræk over ansættelsessteder for de færdige 

kandidater, som er på LinkedIn. Dette skyldes, at vi ønsker at under-

søge om de studerende uddannes ud af klinikken, da der er stor op-

mærksomhed på om dette også fra aftageres side.  

 

På Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje kan man ud fra udtræk-

ket se, at de studerende ikke uddannes ud af klinikken, som der ofte 

bliver drøftet med aftagerne.  

På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse vil man kigge nær-

mere på udtrækket, da der er brug for mere nuancering, idet mange 

af de studerende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ikke 

tidligere har været i klinikken og derfor heller ikke forventes retur der-

til.  

På Kandidatuddannelsen i Fysioterapi kan det ses, at mange stude-

rende tager en ph.d efter endt uddannelse men også at de kommer 

tilbage til klinikken. 

På Kandidatuddannelsen i Ergoterapi og Jordemodervidenskab ser 

det ud som om, at største delen af de færdige kandidater vender til-

bage til deres basisstillinger, nogle som udviklings- eller uddannel-

sesansvarlige.    

 

Man vil opfordre de færdige kandidater til at være på LinkedIn og op-

datere denne, da det vil være en af de måder, vi fremadrettet vil vur-

dere sammenhæng mellem kandidatuddannelse og jobfunktion.   

2) Drøftelse af større fleksibilitet på erhvervskandidatuddannel-

serne 

Sagsfremstilling 

Med flytningen til Nyt SUND i foråret 2023, vil der blive mulighed for 

mere streaming af forelæsning og dermed større fleksibilitet på er-

hvervskandidatuddannelserne.  

 

Bilag 

Vejledning om streaming og optagelse af undervis-

ning_sund_03222022 – bilag 7 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter muligheden for større fleksibilitet på erhvervs-

kandidatuddannelserne.  
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Referat af punktet 

Når fakultet flytter ud på Nyt Sund, så vil der være undervisningsrum 

som kan understøtte hybridundervisning og der er ansat et EdHub-

team, som kan hjælpe med at det tekniske fungerer.  

Studienævnet drøfter, om der på De5 skal være mere hybridunder-

visning på forelæsningerne på fællesmodulerne, for at være mere 

fleksibel for særligt de studerende på erhvervskandidatuddannel-

serne. Der vil være tale om hybridundervisning, således at forelæs-

ninger livestreames, men hvor det fx ikke kan forventes, at der sva-

res på spørgsmål i chatten.  

Studienævnet drøfter evt. udfordringer ved livestreaming, vil flere 

være hjemme og vil der gå noget tabt for de studerende, herunder 

dannelse?  

Studienævnet er enige om, at det vil være godt for særligt de stude-

rende på erhvervskandidatuddannelserne, og at der skal sættes 

rammer for dette, så det bliver et tilvalg for de studerende og at de 

ved på hvilke præmisser, man deltager online i undervisningen.  

 

Studienævnet er enige om, at livestreaming skal prøves og at der ef-

terfølgende skal følges op på evalueringerne for at se, hvad de stu-

derendes oplevelser er. Studieleder orienterer de fagansvarlige på 

fællesfagene. 

 

6. Ansøgninger fra stu-

derende (§ 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 indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de an-

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

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandler de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Afslag:  

• Dispensation til afmelding af fag (1) 

• Dispensation til særlige prøvevilkår (1) 

• Dispensation fra studieaktivitetskravet (2) 

• Startmerit (2) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Startmerit (2) 

• Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (3) 
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• Forhåndsgodkendelse af valgfag (1) 

• Dispensation til særlige prøvevilkår (1) 

 

Sager behandlet af studienævnets formand siden sidste studie-

nævnsmøde:  

• Forhåndsgodkendelse af selvvalgt emne samt byt af valgfag (1) 

• Dispensation til afmelding af fag (1) 

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (1) 

• Dispensation til byt af valgfag efter tilmeldingsfristen (3)

  

7. Orienteringspunkt 

 

1) Orientering fra studieleder  

a) Nyt SUND og de studerende - opfølgning og udmøntning. 

Studieleder orienterer om SUNDs kommunikationsplan, som er 

udmøntet baseret på de studerendes tilbagemeldinger blandt 

andet fra studienævnene.  

Studienævnet har ikke yderligere kommentar til denne. 

 

2) Orientering fra studiekoordinator 

a) Resultat af valg til studienævnet.  

Resultat af valg til studienævnet for valggruppe III er nu offent-

liggjort. Der er kun én studerende fra repræsentationsområdet 

for Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, som har stil-

let op og er blevet valget til studienævnet for perioden 1. januar 

– 31. december 2023. 

Der var desværre ingen studerende, som stillede op til valget 

for de øvrige uddannelser (kandidatuddannelserne i Fysiote-

rapi, Ergoterapi, Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse). 

 

Handling: Uddannelseslederne for henholdsvis kandidat-

uddannelserne i Fysioterapi, Ergoterapi, Klinisk sygepleje 

og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse vil forsøge, 

om de kan få studerende til at stille op som repræsentanter 

for disse uddannelser.  

 

b) Møderække for studienævnsmøder i 2023 

Oversigt over planlagte studienævnsmøder i 2023 findes på 

studienævnets sharepointside.  

 

Handling: Studiekoordinator indkalder til møderne i 2023 

via outlook-kalenderen.  

 

3.  Orientering fra studerende 

Intet til dette punkt. 
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8. Eventuelt 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 stude-

rende 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

