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Mødedato: 24. november 2017 kl. 08.00 – 10.00 
Mødested:  
Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225 
Emdrup: Opgang B8 - lokale 274  
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal.  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Anette Nellemann, Ulla Kildall Rys-
gaard, Kirsten Salling. 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
Observatør studerende:  
Christine Friis Baker, Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. Eriksen, Karoline Bøgh Møl-
gaard-Andersen 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen, Mia Schou Hansen 
 
Afbud: Cecilia Ramlau-Hansen, Michael Væth, Karina Endahl 
 
 
 1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
 
2. Beslutning: Referat 
Referat godkendt  
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Sag 1: Genbehandling af ekstra tid grundet ADHD 
På baggrund af uddybende dokumentation blev afgørelsen ændret således at den stu-
derende fik ekstra tid til prøverne i Epidemiologi og biostatistik og Kvalitativ forskning 
og metode 
 
Sag 2: Genbehandling af ekstra tid grundet fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 
Tidligere afgørelse blev fasthold. Skønnes fortsat at den studerende er rimeligt kom-
penseret med det, der tidligere er bevilget.  
 
Sag 3: Klage over afslag på ekstra tid til ugeeksamen og speciale grundet dysleksi 
Sagen blev ikke genoptaget. Ingen nye oplysninger, der med nogen sandsynlighed ville 
ændre afgørelsen. Studienævnets hidtidige praksis fastholdes. 
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3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Ingen bemærkninger til afgjorte sager 

4. Drøftelse og beslutning: opfølgning på aftagerpanelmøde for OPTO 
Jesper Hjortdal præsenterer studienævnet for potentielle indsatsområder og/eller mu-
lige initiativer på baggrund af mødereferaterne.  
 
Konkrete forslag fra aftagerpanelmødet: 
 

1. Det blev understreget, at der stadig er behov for at der bliver bygget bro 
mellem private optikere og den faglighed, som opnås på uddannelsen. En 
vigtig grund til, at dette bør gøres, er for at forbedre henvisninger fra opti-
kerne – hvilket vil være med til at optimere sundhedssystemet i forhold til 
sammenspillet mellem optikerne, øjenlægerne og hospitalerne (et problem 
som også blev behandlet på det foregående møde i aftagerpanelet) – alt til 
gavn for bedre og mere sikker patientbehandling. 
Der var enighed om, at forbedrede og mere præcise henvisninger fra opti-
kere (herunder især de store kæder) over øjenlæger til sygehusene ville 
skabe en markant besparelse på området. For at dette skal kunne ske, vil 
der være behov for god kendskab til diagnostik hos optikerne. Her vil ud-
dannelsens kandidater kunne spille en vigtig rolle i at hæve kvaliteten hos 
optiker(kæderne). Der er dog stadig behov for bedre kommunikation til og 
dialog med optiker(kæderne) om dette. Det bemærkedes i den forbindelse, 
at optiker(kæderne) skal være opmærksomme på deres ansvar som sund-
hedspersonale. Det ville også være interessant, hvis der kunne udarbejdes 
en central definition af personaleuddannelsen. 
 

2. To dimittender præsenterede deres speciale. Konkret blev der forslået, at 
studerende deltog med session på den årlige danske optometrikonference. 
Dette ses af aftagerpanelet som en meget interessant ide, men der er sam-
tidige praktiske problemer i forhold til hvor langt de studerede er i specia-
leprocessen og hvor de befinder sig rent geografisk. 

 
3. Det blev diskuteret, hvordan der kan arbejdes for muligheden for brug af 

diagnostiske præparater. Der blev argumenteret for, at hvis Danmark 
fulgte trop med Norge ville dette skabe en fælles nordisk model og et fælles 
nordisk arbejdsmarked med forbedret mobilitet. Desuden vurderes det, at 
autorisationen til brug af diagnostiske præparater ville tilføje kandidatuddan-
nelsen noget konkret, som ville skærpe dens profil og utvivlsom øge optaget på 
uddannelsen 
 

4. I forhold til øget optag på uddannelsen har Norge gennem længere tid arbej-
det med at hæve ansøgerantallet på uddannelsen, bl.a. via aktivt rekrutterings-
arbejde og internationalisering af uddannelsen. Her vil man i Danmark med 
fordel kunne hente inspiration. Serviceforbundet ville gerne være behjælpelig 
med dette. Af yderligere forslag fra aftagerpanelet var: 

 
- Deltidsstudium og gerne digitaliseret for at give flere mulighed 

for at tage uddannelsen. 
- Styrket annoncering for tompladsordning. 
- Plads til uddannelsens dimittender på kongressen.  
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- Større investering fra optiker(kæderne) i de studerende.  
 

 
5. Drøftelse: Undervisningsevalueringer forår 2017  
Studienævnet drøftede undervisningsevalueringer fra kurser i foråret 2017 samt de 
kursusansvarliges kommentarer og eventuelle planlagte initiativer. 
 

Title Close 
Date 

Popula-
tion 

Respon-
dents Svarprocent 

Relationer og interaktioner 
[342152U004] - Aarhus 

09-06-
2017 35 11 31% 

Relationer og interaktioner 
[342152U004] - Emdrup 

09-06-
2017 41 5 12% 

Sundhedsvidenskabelig pro-
jektopgave [341152U006] 

26-05-
2017 51 33 65% 

Statistik [341152U015] - 
Aarhus 

22-05-
2017 74 30 41% 

Tværfaglig og tværsektoriel 
rehabilitering 
[341152U005] 

01-07-
2017 22 20 91% 

Vurdering af tiltag i sund-
hedsvæsenet [341152U013] 

30-07-
2017 27 19 70% 

Psykofysiske Tests 
[323142U005] - - - - 

Special optik og Trafik 
[323142U006] - - - - 

 
 
6. Orientering: Studienævnsmøde i december  
Studienævnsmødet i december foregår i bygning 1611, lokale 121  
 
7. Orientering: Visionsseminar  
Studie og uddannelsesledere skal holde kort oplæg til visionsseminaret, der skal udar-
bejdes i samarbejde med de studerende.  
 
De deltagende studerende er:  

- Julie Bøgdal (1. semester SFK) 
- Malene Sørensen (3. semester CUR Emdrup)  

 
Planlægning af oplæg er i gang. 

 
8. Gensidig orientering: 
 
8.1  Studienævnsformanden  
Ingen orientering fra Studienævnsformand 
 
8.2.1 Studienævnsnæstformand 
3. semester på SFK er rigtig hårdt. Folk har det skidt. Stor forskel på byrden på de for-
skellige valgfag. Skal samtidig med valgfag have koordineret gruppearbejde (MTV-op-
gave). Der er mange kvantitative valgfag i slutningen af semesteret. Samme problem 
sidste år. Anette Nelleman oplyser, at det er samme problem på cand.cur.  
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Kirsten B: Problemerne er hørt før og ikke glemt. Det tages op i forbindelse med en 
evt. revision af uddannelserne.  
Kirsten F: Der skal ses rigtig grundigt på 3. semester. 
 
8.3 Uddannelsesledere 
Christina Dahm orienterede om ERFA-møde med de andre studieledere fra 
cand.scient.san uddannelser i resten af landet. Store forskelle på mange områder – 
f.eks. optagelsesmæssigt, organisatorisk, indhold af uddannelser. De forskellige ud-
dannelser dækker forskellige behov i sundhedsvæsenet.   
 
8.4.1 HE Studier og studievejledningen 
Skabelon til udtalelse (studienævn og akademisk råd)  
Kontakt Julie Nøjsen Fallesen for yderligere information. 
 
Flot fremmøde til kandidatdag afholdt 23. november 2017 

 
9. Eventuelt  
Kirsten Salling: Udtrykker på baggrund af flere svære dispensationssager vedr. særlige 
prøvevilkår ønske om en generel orientering om, hvad der rører sig på den front i Sty-
relsen for Forskning og Uddannelse, på andre fakulteter og i andre studienævn. Øn-
sket bakkes op om det øvrige studienævn.  
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