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Møde den: 18.2. 2015, kl. 14:15-16:15 

1611-121B (Aarhus) 

A 204 (Emdrup) 

Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael 

Væth, Jesper Hjortdal (kl. 15-16), Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara 

Huld Sveinsdóttir Tackie, Louise Solholt Pedersen, Maria Young Lundsgaard, Christina 

Catherine Dahm (uddannelsesleder SFK), Anne Aggerholm Jønsson (studievejleder), 

Jeppe Norskov Stokholm (referent), Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager i punkt 

3, studentersager) 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

De enkelte medlemmer af studienævnet præsenterede sig kort for hinanden, 

hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Observatører i nævnet 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede kort om, at der i studienævnets forretnings-

orden står følgende vedr. observatører:  

• Studienævnet kan indbyde ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at 

deltage i studienævnets møder som observatører. Observatører har taleret, 

men ikke stemmeret. 

• Studienævnet kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager 

for lukkede døre. 

 

Studienævnet drøftede kort nogle forskellige modeller for, hvorledes observatø-

rer og suppleanter kan være repræsenteret på studienævnsmøderne.  

 

På baggrund af drøftelserne blev det vedtaget, at de observatører og suppleanter, 

der ønsker at deltage, skal have mulighed herfor. Studienævnet besluttede tillige, 

at denne ordning skal gælde for forårssemesteret 2015, hvorefter studienævnet 

vil evaluere den på det førstemøde i efterårssemesteret 2015. 

 

Studienævnet besluttede, at observatører og suppleanter kan deltage under hele 

mødet, herunder også i behandling af studentersager.  

 

Studienævnet besluttede tillige, at dagsordenen skal sendes ud til samtlige med-

lemmer af studienævnet, herunder også suppleanter og observatører. 

 

3. Studentersager 

Studienævnet behandlede en ansøgning om dipsensation fra tilmeldingskravet.  
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Det blev besluttet, at  

• det studerende får dispensation fra tilmeldingskravet i efteråret 2015 grun-

det barsel. 

• den studerende får dispensation fra tilmeldingskravet i foråret 2016 grundet 

det faglige forhold, at hun er omfattet at overgangsordningen mellem studie-

ordning 2012 og studieordning 2015 på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

Dette betyder, at hun først kan færdiggøre sin uddannelse i sommeren 2017, 

hvad enten hun genoptager studiet i foråret 2016 eller efteråret 2016.  Den 

studerendes færdiggørelsestidspunkt vil således være det samme.  

 

4. Udbud af valgfag Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

Studienævnet godkendte, at der på baggrund af det udarbejdede forslag fra ud-

dannelsesleder skal udbydes følgende valgkurser i E15 på Den Sundhedsfaglig 

Kandidatuddannelse: 

• Projektledelse (5 ECTS) 

• Rehabilitering (5 ECTS) 

• Mundtlig formidling (5 ECTS) 

 

Uddannelsesleder vil sammen med uddannelsesadministrationen undersøge, om 

de kursusansvarlige har mulighed for at udbyde det ønskede i efteråret 2015. 

 

Valgkurser på Kandidatuddannelsen i Sygepleje drøftes på næste studienævns-

møde.  

 

På mødet blev spurgt til, om der kan dispenseres fra fristen 15. marts, som er sat 

for ansøgning om forhåndsmerit. Dette er blevet undersøgt nærmere, og svaret 

er, at det kan der ikke. Fristen er sat administrativt og ud fra hele AU’s årshjul for 

tilmeldinger til undervisning mm. samt fremdriftsreformens krav om automatisk 

og bindende tilmelding til undervisningen. Her er det vigtigt, at sager om for-

håndsmerit er faldet på plads inden der åbnes op for tilmelding til valgkurser i 

perioden 1. – 10. maj.   

 

5. Høringssvar studieordninger – hvordan ønsker nævnet at arbejde vi-

dere med de spørgsmål, der rejses  

Studieordningerne for Kandidatuddannelsen i Sygepleje og Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse blev efter godkendelse i de tidligere studienævn sendt i hø-

ring. I flg. uddannelsesbekendtgørelsen er studienævnet forpligtet til at høre 

censorformandskabet vedr. forhold omkring prøver og eksamenssystemet. End-

videre skal nye studieordninger drøftes med aftagerne og koordineres med uni-

versiteter, der udbyder lignende uddannelser.  

 

Censorformandskabet er vendt tilbage med nogle principielle betragtninger om, 

hvordan de mener læringsmål for kurser skal beskrives. Svaret ligger i tråd med 

tidligere svar fra censorformandskabet. På Health formuleres læringsmål som 
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mål for selve kurset – hvilke kompetencer er det meningen, at de studerende skal 

opnå ved at gennemføre det – og ikke som en ren beskrivelse af 12-tallet. Karak-

teren 12 er ikke et mål i sig selv. Dette svar har vi tidligere givet censorformand-

skabet – bl.a. i forbindelse med godkendelse af studieordningen for Kandidatud-

dannelsen i Optometri og synsvidenskab.  

 

Fra øvrige universiteter er der kommet svar fra studieleder på Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse på KU. Der er ikke kommet svar fra SDU.  

 

Aftagerpanelet skulle have været inddraget ved en drøftelse af ordningerne på 

det aflyste møde i december. Som alternativ blev ordningerne sendt i en skriftlig 

høring blandt panelets medlemmer. Derudover blev ændringen af Den Sund-

hedsfaglig Kandidat som konsekvens af afskaffelse af suppleringsuddannelsen 

allerede drøftet med aftagerne vinteren 13. Sommeren 14 blev aftagere også in-

formeret om beslutningen om at indføre to linjer på Den Sundhedsfaglige Kan-

didatuddannelse.  

 

Studienævnede drøftede de indkomne høringssvar og besluttede, at svare føl-

gende 

- Studienævnet besluttede, at Censorformandskabet skal orienteres om, at vi 

på Health formulerer læringsmål som mål for selve kurset – hvilke kompe-

tencer er det meningen, at de studerende skal opnå ved at gennemføre det – 

og ikke som en ren beskrivelse af 12-tallet. Karakteren 12 er ikke et mål i sig 

selv.  

 

- Vedr. Dansk Sygeplejeråds spørgsmål til adgangsgrundlaget på Kandidatud-

dannelsen i Sygepleje ønsker studienævnet ikke at ændre på dette.  

Hertil udtaler studienævnet, at de påpegede problematikker omkring ad-

gangsgrundlaget er drøftet i studienævnene og fagmiljøet i forbindelse med 

udarbejdelse af studieordningerne. I den forbindelse blev de anvendte ad-

gangsgrundlag fastlagt ud fra nogle faglige overvejelser målretter de enkelte 

uddannelser. 

 

- Region Midt stiller spørgsmål til, hvorledes der kan ske en reduktion fra 15 

ECTS point til 10 ECTS point i de enkelte kurser på 1. og 2. semester på Kan-

didatuddannelsen i Sygepleje, uden at der ændres ved indhold og kompeten-

ceprofil. Hertil stiller Region Midt også spørgsmål til, hvordan det muligt at 

fastholde kvaliteten i disse kurser, når indholdet ikke tilpasses nedgang i 

ECTS point, og hvilken betydning ændringen har for kvaliteten af uddannel-

sen? 

Studienævnet besluttede, at Region Midt skal orienteres om, at det i forbin-

delse med udarbejdelsen af målbeskrivelsen for kurserne har drøftet proble-

matikken. I den forbindelse var man både i fagmiljøet og studienævnet enige 

om, at reduktionen på 5 ECTS på de omtalte kurser ikke nødvendigvis skal af-
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spejles i målbeskrivelsen. Det er således studienævnets opfattelse, at kvalite-

ten i disse kurser bibeholdes, og at ændringen ikke påvirker kvaliteten af ud-

dannelsen. 

 

- Studienævnet sætter desuden pris på, at Region Midt finder det positivt, at 

der på uddannelsernes fællesspor i det indledende metodeforløb er undervis-

ning i både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, frem for et ensidigt fo-

kus på den kvantitative metode på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. 

Region Midt udtaler i den forbindelse, at muligheden for at vælge specialise-

ring i enten statistik eller kvalitativ metode medfører, at den studerende kan 

kvalificere sit valg af metode eller benytte begge metoder, frem for automatisk 

at tage udgangspunkt i én bestemt. 

 

Studieadministrationen vil på baggrund af ovenstående drøftelse udarbejde et 

udkast til et svarbrev til de enkelte institutioner, der har afgivet høringsvar. 

Udkastet til svarbrevet vil blive tilsende studieleder og uddannelsesledere.   

 

6. Godkendelse af studieordninger med fremhævning af de sidste min-

dre ændringer  

Studienævnet gennemgik studieordningerne og de få ændringsforslag. Ændrin-

gerne er følgende i alle studieordninger: 

• Tilføjelse af overgangsbestemmelser. 

• Omfanget af opgaver er nu angivet i antal anslag. 

• Specialet kan afleveres i artikelform 

• Justering af formuleringerne omkring fælles introduktion til forsk-

ningsmetode.  

 

Studienævnet godkendte ændringerne/tilføjelserne i de enkelte studieordninger. 

Studieordningerne vil herefter sendes til endelig godkendelse hos dekanen.  

 

7. Undervisningsplan for E15  

Studienævnet gennemgik planen for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver 

og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.  

 

Studienævnet godkendte de overordnede linjer i undervisningsplanen. Herunder 

også den overordnede plan for undervisningen i efteråret 2015 på de nye ordnin-

ger samt undervisningsplanen for 3. semester på Kandidatuddannelsen i Opto-

metri E 15.  

 

Studienævnet godkendte tillige, at undervisningen på de eksisterende ordninger 

planlægges efter allerede godkendte rammer.  

 

• Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at det vil være muligt for de stude-

rende på Kandidatuddannelsen i Optometri at følge undervisningen på meto-
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desporerne i Emdrup, hvis der er ledige pladser på disse. Studerende, der øn-

sker dette, skal ansøge herom via mit.au.dk. Hvis der er flere, der søger, end 

der er plads til (maks. 10), vil fordelingen foregå ved lodtrækning.  

 

 

Kirsten Frederiksen ønskede at få undersøgt, om det er muligt at placere under-

visningen fra kl. 10.00-14.00 i Emdrup. Studieadministrationen har undersøgt 

dette, og det er muligt aktuelt at placere de monofaglige kurser på Kandidatud-

dannelsen i Sygepleje i Emdrup uden for dette tidspunkt. 

 

8. Gensidig orientering 

Orientering ved studienævnsformand 

- Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, det er muligt for medlemmerne af 

studienævnet at deltage på de ERFA-møder, der afholdes mellem SFK på AU, 

SDK og KU. Næste møde afholdes torsdag den 12. marts kl. 11.00-16.00. Øn-

sker man dette, skal man melde retur til Cecilia Ramlau-Hansen. 

- Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at Kandidatuddannelsen i Optome-

tri har været optalt i optometristernes fagblad. Hertil er der en artikel på vej i 

den norske udgave af optometristernes fagblad samt andre danske fagblade. 

- Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, der bliver afholdt møde i Aftagerpa-

nel for Optometri den 12. juni. Studienævnet vil blive orienteret nærmere 

herom. 

 

Evt. orientering ved næstformand 

- Intet til dette punkt. 

 

Evt. orientering ved uddannelseslederne 

- Kirsten Frederiksen orienterede om, at planlægningen af undervisningen på 

en nye Kandidatuddannelse i Sygepleje er i gang. 

- Kirsten Frederiksen orienterede om, at der i forbindelse med optag på Kan-

didatuddannelsen i Sygepleje fra 2016 optages på baggrund af karaktergen-

nemsnittet på ansøgningstidspunktet. Potentielle ansøgere er orienteret her-

om via Kandidat Studieguiden. 

- På vegne af Christina Dahm orienterede Cecilia om, at planlægning af de nye 

kurser på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse er i fuld gang, og der 

har været afholdt møder med tilstedeværelse af Christina, linjeansvarlig for 

den nye Rehabiliteringslinje Thomas Maribo og repræsentanter for kommu-

nen og Hammel Neurocenter.   

 

9. Evt. 

Intet til dette punkt. 

 


