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Mødedato: 25. september kl. 08.15-10.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1611, lokale 121B  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm (formand), Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Mi-
chael Væth 
 
Studerende: Ditte Gertz Mogensen (Emdrup), Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Lotte 
Steentoft Dahl (observatør), Tina Thorborg (observatør), Tina Leu Christensen (obser-
vatør)  
 
 
HE Studier: Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Jesper Hjortdal, Camilla Kjær (næstformand), Christina Ørum Breivik Mik-
kelsen, Thomas Maribo (suppleant), Niels Trolle (suppleant), Helle Bønsøe Nielsen, 
Karoline Mølgaard-Andersen (observatør) 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referatet  
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet drøftede kort sager siden sidst.  
 
4. Beslutning: Ny studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje  
Studienævnet drøftede udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i syge-
pleje. Kommentarer fra studienævnet:  

- Det skal være klart, hvilken prøveform der er tale om ved reeksamen. Dette 
skal fremgå af kursuskataloget.  

- Det er meget vigtigt, at det bliver muligt at prioritere ansøgere på baggrund af 
erhvervserfaring.  
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- Det er uhensigtsmæssigt, at studieordningen definerer størrelsen af grupper 
(på nuværende tidspunkt 3-5). Studienævnet besluttede i stedet at angive et 
maksimalt antal studerende pr. gruppe.  

- De to metodekurser på 1. semester har to fælles læringsmål. Studienævnet be-
sluttede at der skal afholdes et møde med de kursusansvarlige. Forslag om 
eventuelt at hente inspiration fra studieordningen for medicin bachelor.  

- Prøveformen på sygepleje og samfund er ikke konkret beskrevet. Omfang af 
vejledning bør skrives ind.   

- De studerende i studienævnet ønsker mere vejledning i forbindelse med eksa-
mensopgaven på kurset ”Aktuelle tendenser i sygepleje”. Ideelt set 2 gange in-
dividuel vejledning.  

- Er det muligt at åbne valgfagspuljen og lave nogle valgfag primært rettet mod 
studerende på APN-linjen? 

 
Studienævnet foretog enkelte rettelser i kompetenceprofilen og besluttede, at en tilret-
tet udgave af studieordningen sendes rundt på mail mhp. godkendelse.  
 
5. Drøftelse/beslutning: Integration mellem kandidatuddannelse og ph.d.-
forløb  
Studienævnet drøftede sagsfremstillingen vedr. integration mellem kandidatuddannel-
sen og ph.d.-uddannelse. Studienævnet godkendte indstillingen om den fællesmodel.  
 
Prøveformen skrives ind i studieordningen. Det skal fremgå tydeligt, at prøveformen 
kun er relevant for ph.d.-studerende.   
 
6. Drøftelse: Inddragelsesprocessen Health - Idéer og input til CAMPUS 
2.0 
Studienævnet brainstormede på gode ideer og ønsker til at forbedre de fysiske rammer 
og studiemiljøet på Institut for Folkesundhed i forbindelse med Campus 2.0. Der var 
et stort ønske om, at have en fælles bygning for studerende ved studienævn for sund-
hedsvidenskab/institut for folkesundhed, som kan skabe rammer for et reelt studie-
miljø på campus og give en følelse af at ”høre til”. Derudover er det mest presserende 
ønske lige nu er, at der skabes tilstrækkelig lokalekapacitet og at lokalerne tilpasses, så 
de matcher moderne studie- og undervisningsmiljø.    
 
Studienævnsformanden udarbejder en kort beskrivelse af studienævnets ideer og in-
put og sender til prodekanens rådgiver Hanne Johansen senest den 8. oktober 2018  
 
Den 23. oktober vil fakultetsledelsen drøfte alle indsende bidrag hvorefter de sendes til 
universitetsledelsen og videre til AU’s bestyrelsen. Enkeltstående, personlige bidrag 
kan løbende og frem til d.1. nov. sendes til nycampus@au.dk 
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Alle studerende inviteres til en workshop den 30. oktober kl. 15-17, hvor de kan 
komme med gode ideer og ønsker. Der serveres mad efter workshoppen  Tilmelding 
sker på dette link: http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html 
 
7. Drøftelse: Handleplaner 2018   
Studienævnsformanden gennemgik handleplanerne fra statusmødet. Studienævnet 
vurderede, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere initiativer end de allerede 
igangværende.  
 
8. Orientering: Reviderede disciplinærregler på AU 
Til studienævnets orientering:  
 
En tværgående arbejdsgruppe nedsat under prorektor gennemgik i foråret 2018 AU’s 
eksisterende regler, procedurer, information og beredskab vedr. chikane, mobning, 
vold og diskrimination. Formålet var at udarbejde anbefalinger vedr. regler og praksis. 
En af anbefalingerne var en revision af universitetets disciplinære regler. Universitets-
ledelsen tog på møde den 13. juni 2018 arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning 
og tiltrådte herunder det videre arbejde med anbefalingerne.  
 
Foruden tekniske justeringer er der ændret følgende:  

• Et øget fokus på chikane, diskrimination og mobning – nedtoning af regler 
omkring indtagelse af mad, drikke og rygning.  

• Udvidelse af universitetet til ikke kun at gælde på universitetet – AU IT-syste-
mer og IT-platforme er taget med.  

• Midlertidig bortvisning – hjemmel til at lederen kan træffe afgørelse om en 
midlertidig bortvisning med øjeblikkelig virkning. Midlertidig bortvisning 
skal altid følges op af en indberetning til rektor, der kan efterprøve / legiti-
mere afgørelsen.  

• Tilføjelse af besiddelse af euforiserede stoffer og dokumentfalsk som eksem-
pler på forhold, der øjeblikkeligt indberettes til rektor  

 
Reglerne er her: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-admi-
nistration/01/01-06/  
 
10. Gensidig orientering: 
 
10.1 Studienævnsformanden 
 
Kirsten Beedholm har deltaget i en arbejdsgruppe nedsat under HUF vedrørende un-
dervisningsevaluering. Gruppen har afsluttet sit arbejde og sendt en rapport til prode-
kanen. Emnet forventes behandlet på HUF i efteråret. 

  
10.2 Studienævnsnæstformand 

 
10.3 Uddannelsesledere 
 
Christina Dahm orienterede om møde i arbejdsgruppe for bedre læringsrum, der skal 
komme med input til, hvordan både de ydre rammer på IFS samt bygningernes indret-
ning kan forbedres. Arbejdsgruppen skal også komme med input til Campus 2.0.  

http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,-administration/01/01-06/
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Christina Dahm er blevet udpeget til medlem af uddannelsesudvalget på VIA Univer-
sity College (Bioanalytikere). Uddannelsesudvalget er en del af kvalitetssikringssyste-
met og mødes fire gange i året. Christina har deltaget i det første møde afholdt den 21. 
september.  
 
10.4 HE Studier og studievejledningen 
 
Dansk sygeplejeråd har spurgt, om de studerende i studienævnet vil hjælpe med at af-
holde dialogmøder sammen med sundhedsorganisationerne. Fra Emdrup meldte Sofie 
og Ditte sig og fra Aarhus meldte Camilla, Tina og Lotte sig. DSR tager kontakt til de 
studerende.  
 
11. Eventuelt  
 
Julie Nøjsen Fallesen orienterede om, at der er valg på AU den 12.- 15. november. Op-
stillingsperioden er den 18. oktober kl. 09.00 til 16. oktober kl. 12.00. Julie sender en 
mail til studenterrepræsentanterne i studienævnet med mere information. VIP’erne 
opfordres til at reklamere for valget i undervisningen, f.eks. ved at vise valg-slides i 
pausen.  
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