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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

7. februar 2023 

Referat fra studienævnsmøde den 7. februar 2023 er godkendt på 

mail den 27. februar 2023. 

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 fag for E22 til behandling i studienævnet. Evalueringerne 

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

på sharepoint. 

 

Bilag 

Klinisk sygepleje 

a) Sundhedsjura_E22 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71702/report  

Sundhedsfaglig kandidat  

b) Sundhedsjura_E22 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71706/report  

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Dato og tidspunkt  Den 20. marts 2023 kl. 14.15 – 17.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp. 19. 3. sal 

Inviterede  Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Jeanette Reffstrup Chri-

stensen (JRC), Christina Prinds (CP), Helen Schultz (HS), Marie 

Sejrsgaard (MS), Nanna Hvidberg Tofte (NHT), Dagmar Íris Sigur-

jónsdóttir Miller (DISM) 

Afbud fra   

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Fagligere vejledere, uddannelsesleder Katja Schrøder 

Mødeleder  

 

Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 

mailto:sn-sundkandidat@health.sdu.dk
https://eval.sdu.dk/
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71702/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/71706/report


 

 Side 2 

Valgfag (De5)  

c) Implementering af praksisnær forskning_E22 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71722/report  

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handlepla-

ner. Studienævnet beslutter om de indkommende handleplaner 

kan godkendes. 

 

2) Aftagerpanelsmøde 

Sagsfremstilling 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Fy-

sioterapi. Der er udarbejdet et referat pba. mødet.  

 

Bilag 

a) Aftagerpanel_Fysioterapi_2023 – bilag 1 

 

Indstilling 

Studienævnet orienteres om mødet.  

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

1) Revidering af studieordning for Kandidatuddannelsen i Fy-

sioterapi  

Sagsfremstilling 

Det er blevet muligt at ændre opbygningen i studieordningen på 

Kandidatuddannelsen i Fysioterapi for årgang 2023, således, at 

antallet af valgfrie fag reduceres fra 30 ECTS til 15 ECTS, så der 

i overensstemmelse med de øvrige sundhedsfaglige kandidatud-

dannelser, kun er 15 ECTS-valgfag og der kun udbydes valgfag i 

sidste halvdel af efterårssemestret. Det betyder for opbygningen, 

for de studerende som optages i 2023, at der er fag som flyttes 

fra 1. semester til 3. semester og at der vil blive oprettet to nye 

fag som ligeledes gøres obligatorisk på henholdsvis 1. og 3. se-

mester.  

 

Bilag 

a) Forslag til ændring af studieordningen i fysioterapi – bilag 

2a+b   

 

Indstilling 

Studienævnet beslutter om opbygningen/forløbsmodellen for år-

gang 2023 kan godkendes. 

 

 

 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/71722/report


 

 Side 3 

5. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

1) Valgfag efteråret 2023 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet fagbeskrivelser til valgfag som ønskes udbudt i 

efteråret 2023 til behandling af studienævnet. 

 

Bilag 

o Oversigt over mulige valgfag E23 – bilag 3 

o Implementering af praksisnær forskning_E23 – bilag 4  

o Sundhedsantropologi_E23 – bilag 5 

o Organisation og ledelse_E23 – bilag 6  

o Planlægning og gennemførsel af et epidemiologisk forsk-

ningsprojekt_E23 – bilag 7 

o Tværkulturel Kommunikation_E23 – bilag 8  

o Applied Statistics_E23 – bilag 9 

o Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in 
relation to sport_E23 – bilag 10  

o Assessment of muscle function and neu-

romuscular_E23 – bilag 11 

o Performing meta-analyses_E23 – bilag 12 

o Motion analysis in research and the clinical set-

ting_E23 – bilag 13 

o Mental sundhed_E23_revideret – bilag 14  

o Mental sundhed_E22 – bilag 14a 

o Narrativ medicin_E23_revideret – bilag 15  

o Narrativ medicin_E22 – bilag 15a 

o Psykometri_E23_revideret – bilag 16 

o Psykometri_E22 – bilag 16a 

o De nationale sundhedsregistre_E23_revideret – bilag 17 

o De nationale sundhedsregistre_E22 – bilag 17a 

o Kvalitative systematiske reviews_E23_revideret – bilag 18 

o Kvalitative systematiske reviews_E22 – bilag 18a 

o Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forsk-
ning_E22_revideret - bilag 19 

o Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forskning_E22 – 

bilag 19a 

o Tilgange til personcentreret praksis_E23 – bilag 20 

  

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter de indkommende fagbeskri-

velser. Studienævnet beslutter om fagbeskrivelserne kan godken-

des med de ændringer som er foretaget. Derudover beslutter stu-

dienævnet om valgfag som ikke har været oprettet de seneste 2 

år fortsat skal udbydes.  

 

 

 

 



 

 Side 4 

2) Temadag - Behovet for digitale og teknologiske kompetencer 

ved fremtidens sundhedsprofessionelle 

Sagsfremstilling  

Fakultetssekretariatet på SUND inviterer til deltagelse i Temadag 

under emnet ”Behovet for digitale og teknologiske kompetencer 

ved fremtidens sundhedsprofessionelle”. 

 

Temadagen finder sted på SDU-campus, Odense tirsdag d. 16. 

maj. 2023 kl. 9.30-15.00.  

Temadagen er en del af et større projekt med hovedfokus på at 

ruste de sundhedsvidenskabelige dimittender til at indgå i fremti-

dens digitale sundhedsvæsen.  

 

Forud for temadagen er studieledelserne på SUND inspireret via 

drøftelser i et emnefokuseret aftagerpanel bestående af særligt 

udvalgte personer, der sidder i nøglepositioner i forhold til at 

kunne give input vedrørende fremtidens digitale sundhedsvæsen 

– med repræsentation fra regioner, kommuner, sygehuse og 

forskningssektorer. 

På temadagen deltager studieledelser, studienævn, aftagerpanel 

samt eksterne oplægsholdere/debattører.  

Programmet på temadagen vil indeholde oplæg, paneldebat samt 

arbejdsfrokost hvor aftagerpanel og oplægsholdere sammen med 

de enkelte studienævn udfærdiger pejlemærker til efterfølgende 

drøftelse og proces.  

 

Bilag 

a) Temadag 16. maj 2023, tilmelding – bilag 21 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter, hvilke repræsentanter fra studienævnet der 

deltager på temadagen.   

 

3) Revidering af praksisbeskrivelse  

Sagsfremstilling 

Studienævnets praksisbeskrivelse i forbindelse med ansøgninger 

om dispensation er blevet opdateret. 

 

Bilag 

a) Praksisbeskrivelse 2023 – bilag 22 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter den reviderede praksisbeskrivelse og be-

slutter om den kan godkendes. 

 



 

 Side 5 

6. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

1) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA 

Sagsfremstilling 

Alle ansøgninger er tilgængelige for studienævnets medlemmer i 

SAGA. Link til SAGA - https://saga.sdu.dk/ 

 

Bilag 

De aktuelle og formands-/adm. behandlede ansøgninger findes i 

SAGA. Oversigt over behandlede ansøgninger findes på share-

point – bilag 23 

 

Indstilling 

De indkommende ansøgninger sagsbehandles af studienævnet 

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

terretning. 

 

7. Orienteringspunkt 1) Orientering fra studieleder 

a) Åbent hus/ansøgerantal pr. 1. marts 2023 

b) Erhvervskandidat Klinisk sygepleje - partneraftale 

2) Orientering fra studiekoordinator 

a) Eksamensklager 

3) Orientering fra studerende 

Intet til dette punkt 

 

8. Eventuelt  

 

 
Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 

Maria Dyrup Hansen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

