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Mødedato: 19. juni kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Michael Væth  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Camilla Kjær 
(suppleant), Lotte Steentoft Dahl (observatør), Tina Thorborg (observatør) 
 
Afbud: Jesper Hjortdal, Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Ditte Gertz Mogensen (Emdrup), 
Rikke Madsen (suppleant), Karoline Mølgaard-Andersen (observatør) 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referat med en enkelt rettelse til punkt 7.3: der er søgt om er-
hvervskandidatordning til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Studienævnet imødekom dispensationsansøgninger i sag 1 og i sag 2.   
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet havde ingen bemærkninger til de afgjorte sager.  
 
4. Drøftelse: udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i syge-
pleje 2019 
Uddannelsesleder Annelise Norlyk præsenterede aftagernes input fra APN-seminar 
den 31. april – 1. maj i kondenseret form. Det er med udgangspunkt i disse input, at 
udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje er blevet udarbejdet.  
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Studienævnet bemærkede, at input og ønsker fra aftagerne er gode og brugbare, men 
også omfattende. Udkastet til ny studieordning har på fin vis forsøgt at imødekomme 
ønskerne. Studienævnet bemærkede også, at en del af de kompetencer der efterspør-
ges allerede findes på uddannelserne.  
 
Uddannelsesleder Annelise Norlyk præsenterede det nuværende udkast til kassogram 
for de to linjer: Science-linjen (= den nuværende CUR) og APN-linjen.  
 
Studienævnet havde følgende input:  

• Det skal være muligt for en studerende på Science-linjen at vælge mellem vi-
deregående kvalitative metoder og statistik på 2. semester.  

• APN-kurset på 3. semester bør hedde ”Helhedsvurdering af borgere med kom-
plekse problemer” (og ikke problemstillinger)   

• Er APN-kurset på 3. semester ”Sygdomsmønstre og grupper” tænkt som et 
helt nyt kursus eller svarer indholdet til indholdet i det nuværende ”Epidemio-
logi og biostatistik”?  

• Positivt at ”Sygepleje og samfund” rykkes til 1. semester og at prøveformen fra 
”Relationer og interaktioner” rykker med.  

• Kursusbeskrivelse for ”Sygeplejens teoriudvikling og kernefaglighed” kan med 
fordel hente input fra kursusbeskrivelsen for ”Sygeplejens grundlagstænk-
ning”.  

• Overvej om det er en god idé at de studerende på APN-linjen først får kvanti-
tativ metode på 3. semester. 

 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet finder det ikke problematisk, at de to me-
todekurser er placeret på første semester. Det er nærmere end fordel, at kurserne fore-
går parallelt, idet kurser giver kontrast til hinanden og hjælper de studerende til at 
blive skarpe på forskelle og ligheder og hvordan de to forskningstraditioner kan spille 
sammen. Det giver mening at få redskaber i begyndelsen af studiet, som man kan 
bruge senere. Studenterrepræsentanterne bemærkede dog også, at der formentligt er 
andre studerende på uddannelsen, der synes det er en stor mundfuld at følge de to me-
todekurser samtidigt.  
 
Studienævnet bemærkede, at for at kunne sammensætte en god studieordning, er det 
vigtigt at blive klar på, hvad vi tror de studerende skal ud at lave, når de bliver færdige 
med uddannelsen (hvilket fokus skal uddannelsen/de to linjer have) 
 
Alle i studienævnet opfordres til løbende at sende input og gode ideer til den nye stu-
dieordning, både med hensyn til struktur, indhold, prøveformer mm.  
 
 
 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato:19.juni 2018 

 

Side 3/4 

5. Drøftelse: aftagerpanelmøder i august/september  
Studienævnet gennemgik program for aftagerpanelmøderne uden store ændringer.   
 
Studienævnet opfordrede til at få flere aftagere fra kommunerne i aftagerpanel for 
SFK, CUR og MKS. Uddannelsesledere Christina Dahm og Annelise Norlyk tager kon-
takt til potentielle nye medlemmer.  
 
6. Beslutning: Studienævnsmøder i efteråret  
På grund af valgfag i efteråret er det ikke muligt at finde et tidspunkt på hverdage mel-
lem kl. 8 og 16, hvor alle SN-medlemmer vil kunne deltage. Studienævnet besluttede 
derfor, at efterårets mødedatoer skrifter ugedag og tidspunkt af hensyn til, at det ikke 
er de samme, der er forhindret. Mødedatoer:  
 
Tirsdag den 21. august kl. 14.15-16.00 
Tirsdag den 25. september kl. 08.15-10.00 
Fredag den 26. oktober kl. 08.15-10.00 
Fredag den 23. november kl. 08.15-10.00 
Onsdag den 19. december kl. 14.15-16.00  
Fredag den 25. januar 2019 kl. 08.15-09.45 (sidste møde) 
Fredag den 25. januar 2019 kl. 09.45-11.00 (konstituerende møde i studienævn for 
sundhedsvidenskab 2019).  
 
Studienævnsmøderne i efteråret foregår i bygning 1611, lokale 121B  
 
7. Beslutning: B-prøver i studieordningen 
På kurser, hvor B-prøven har samme form som den ordinære prøve, fremgår dette im-
plicit, da B-prøven typisk ikke er beskrevet i studieordningen. Dette gælder bl.a. fa-
gene Sygepleje og samfund og Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning, hvor 
prøveformen er en fri hjemmeopgave.  
 
Studienævnet besluttede, at sætningen ”B-prøven svarer til kursets a-prøve” indskri-
ves i studieordningen hvor relevant.  
 
8. Orientering: efterårets valgfag  
Studienævnsformanden orienterede kort om oprettelsens af efterårets valgfag.  
 

Valgfag der transmitteres fra Aarhus til Emdrup 
Projektledelse, forelæsninger 
Videregående statistiske metoder 
Emdrup 
Udvikling og evaluering af interventionsstudier  
Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske forskningstilgange 
Spørgeskema som redskab og metode 
Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise  
Aarhus 
Fænomenologi og hermeneutik  
Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske forskningstilgange 
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Spørgeskema som redskab og metode 
Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden 
Videregående epidemiologi  
Videregående statistiske metoder 
Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise  
Sundhedsmål   
Borger- og patientinvolvering  
Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling  

 
Følgende tre valgfag bliver ikke oprettet grundet for få tilmeldinger:  
 

Rehabilitering – udfordringer og løsninger (nyt kursus) 
Sygeplejens grundlagstænkning (nyt kursus) 
Grounded Theory 

 
 
9. Gensidig orientering: 
 
9.1 Studienævnsformanden  
 
Studienævnsformanden orienterede kort om årets statusmøde og om det gennemførte 
akkrediteringsmøde. Uddannelsen og mødedeltagerne kom fint igennem begge møder.   
 
9.2 Studienævnsnæstformand 
 
9.3 Uddannelsesledere 

 
9.4 HE Studier og studievejledningen 
 
10. Rokade i studienævnet  
 
Camilla Kjær (SFK, 2. semester) indtræder som medlem af studienævnet i stedet for 
Ulla Kildall Rysgaard  
 
 
11. Eventuelt  
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