
Møde den: onsdag 26. oktober 2016, kl. 8.30-10.30  
Emdrup:  A204 
Aarhus: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 
 
Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 
  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kir-
sten Beedholm, Michael Væth, Christina Dahm (uddannelsesleder, SFK), Jesper Hjort-
dal (uddannelsesleder Optometri og synsvidenskab)  
 
Studerende: Anne Pernille Vibholm, , Sally Jakobsen (E). 
 
Observatører studerende: Camilla Grube Segers (E), Nausheen Christoffersen (E), 
Lizette Lykke Nikolajsen, Louise Nygaard Thomsen, Mie Saabye Hansen 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager under punkt 2 mf., studenter-
sager), Tobias Abell Nielsen (studienævnssekretær)  
 
Afbud: Anne Middelbo Eriksen, Julie Lundvald Pedersen, Gitte Tværmose Pedersen 
(E), Simon Lindhardt Bertelsen 
   
 
 
 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde  
For at sikre, at studienævnet godkender det endelige referat med eventulle ind-
komne rettelser, fastsættes ny procedure for referatgodkendelse. Referatet af 
studienævnsmødet i september godkendes. 
 
Dagsorden godkendes. Punktet om specialevejledere flyttes til behandling på 
kommende møde.   

 
 
2. Studentersager 

Sager til behandling 
 
Sag 1 - Skift af valgfag 
Ansøgning efterkommes ikke.  

 
Sag 2 - Særlige prøvevilkår Epidemiologi og biostatistik 
Ansøgning efterkommes ikke, da det vurderes, at de nødvendige hjælpemidler  
kan anvendes offline.  
 

   



Orientering om sager afgjort administrativt eller af Studiele-
der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne. 

 
Bilag 1 - Sagsoverblik 
 

 
3. Uddybning af konsekvensrettelser i studieordning 

Orienteringspunkt. 
 
Orientering om implementering af konsekvensrettelser i studieordning og kur- 
suskatalog som følge af Fremdrift II. Uddybning af regler angående prøveforsøg  
og reeksamen. Det præciseres hvordan forskellige teoretiske udfald i forhold til  
studienævnets afgørelser og de studerendes anvendelse af prøveforsøg vil påvir- 
ke den endelige studietid og studieforløbet.  

 
Bilag 2a - Prøveforsøg og reeksamen 

 
 
4. Kurser på Campus Emdrup 

Beslutningspunkt.  
 
Hvis man er indskrevet på en af kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab i 
Aarhus, er der mulighed for at søge om at følge undervisningen i metodefagene 
på 1. semester i Emdrup. Der er komme forespørgsel om dette også er muligt for 
metodefag på 2. semester, og som følge af dette tages en diskussion af mulighe-
derne for dette.  
 
Der er tidligere givet 10 pladser til at følge metodefag. Det præciseres, at mulig-
heden for at følge undervisningen i metodefagene på 1. semester kun gælder stu-
derende på kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab.  
 
Det besluttes derfor, at der ikke gives mulighed for at studerede indskrevet på en 
af kandidatuddannelserne i Sundhedsvidenskab i Aarhus kan følge metodefag på 
2. semester i Emdrup. De studerende har mulighed for at søge om overflytning 
fra det ene campus til det andet i forhold til gældende regler. 
 
Det er muligt at følge valgkurser på 3. semester (i henholdsvis Aarhus og Em-
drup), hvis der er plads. Baggrunden for dette er bl.a. det mindre udbud i Em-
drup.  

 
         
5. Sagsbehandling af barsel 

Orienteringspunkt.  
 



Papiret vedr. håndtering af barsel under FDR II-regelsættet er blevet vel modta-
get og nikket til på Uddannelsesforum. Det betyder, at man nu kan begynde at 
sagsbehandle efter principper præciseret i dette papir. Det understreges, at bar-
sel er lig med usædvanlige forhold, og med baggrund i dette kan samme princi-
pielle tilgang bruges i sagsbehandlingen ift. andre typer af usædvanlige forhold –
med henvisning til den nu godkendte vejledende retningslinje for barsel. 

 
Bilag 2b - Barsel - Fremdrift II 
 

 
6. Hjælpemidler og digital eksamen  

Orienteringspunkt.  
 
Der er truffet beslutning om hjælpemidler for stedprøver på studienævnets ud-
dannelser. De anførte rettelser vil blive indskrevet hurtigst muligt.  
 
I forbindelse med dette gøres der opmærksom på de konsekvenser, som indførel-
se af digital eksamen kan have for prøve og følgende undervisning (hvilket har 
påvirket nogle uddannelser på HEALTH). Dette ser dog ikke ud til at være et 
konkret problem på studienævnets uddannelser. 

 
Det præciseres i forlængelse af dette, at anvendelse af ”skriveredskaber” også 
skal være en mulighed på patologisk optik. 

  
Bilag 3 - Hjælpemidler 

 
 
7. Rammer for fælles pulje af valgkurser 

Beslutningspunkt. 
 
På baggrund af de foregående komplikationer med valgfagstilmelding ses der 
nærmere på muligheden for at forenkle og overskueliggøre processen for den 
fælles pulje af valgkurser.  
 
Følgende forslag indstilles til beslutning på kommende studienævnsmøde. Her 
vil forslagene blive behandlet med udgangspunkt i en grundig gennemgang af de 
praktiske konsekvenser, bl.a. ift. eksamensplanlægning, ved en eventuel æn-
dring:   
• Det ophæves, at der stilles krav til valg indenfor kategorierne ”metodespe-

cialisering” og ”tematiseret”. 
• Kategorierne: ”Metode”, ”tematiserede” samt ”øvrige” fastholdes.  
• ”Projektledelse og planlægning af empiriske projekter” gøres ikke valgfrit, 

da det er en del af den faglige profil.  
 



Det gøres opmærksom på, at der ved løsningen af skellet mellem metodiske og 
tematiske fag, potentielt kan ske en forskydning af valget af fag.  

 
Fremadrettet kan eventuelt ses nærmere på grupperingen i 5- og 10-ECTS-
kurser.    

 
Kategorien ”Øvrige” tæller i det aktuelle  udbud ”Projektledelse og planlægning 
af empiriske projekter” og ”Sundhedsfaglig engelsk”. Dette skal præciseres i rele-
vante dokumenter, herunder studieordningerne.    
  
Bilag 4a – Notat  

 
 
8. Udbud og antal undervisere         

Orientering og drøftelse 
 

Orientering om forslag til udbud af valgfag 2017 ved Kirsten Beedholm.  
Desuden øvrig forslag til udbud, bl.a. på baggrund af input fra møde i aftagerpa-
nel i august. Derudover vil der blive arbejdet frem mod samarbejde med VIA om 
fag med praktik i VIA, potentielt i alle uddannelser.  

  
Antallet af undervisere er på nogle valgkurser meget højt. Studienævnet ønsker 
ikke at gribe ind i dette, så længe det vurderes, at det store antal undervisere ikke 
går ud over undervisningskvaliteten og sammenhængen i forløbet. Studienævnet 
vurderer løbende dette via kursusevalueringerne. Det økonomiske aspekt af de 
mange undervisere forventes monitoreret via sektionslederne.    

  
Bilag 4b - Overblik antal undervisere  
 

 
9. Spørgeskemaet til studiemiljøundersøgelsen 

Orienteringspunkt.  
 

Studienævnet takkes for dets input i forbindelse med kommenteringen af spør-
geskemaet til studiemiljøundersøgelsen. Studienævnet havde til dette arbejde 
nedsat et udvalg, som kom en række anbefalinger. Udvalget for uddannelse 
(UFU) har nu vedtaget de endelige spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres fra 
24. oktober til 25. november. 
 
For at sikre en høj svarprocent blandt de studerende, sendes informationsmate-
rie, herunder PP, til alle kursusansvarlige på 1. og 3. semester.  

 
Bilag 5a - SMU-Spørgeskema vedtaget af UFU 20.09.16 
Bilag 5b - Referat arbejdsgruppe 



 
 
10. Justering af læringsmål samt b-prøve (rehabiliteringslinjen) 

Beslutningspunkt.  
 

På baggrund af erfaringer og evalueringer fra det første kursusforløb i kurset 
tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering ønskes justering af læringsmål, således, 
at disse tilpasses. 
 
Hvis nødvendigt for at sikre hurtig behandling rundsender studienævnssekretæ-
ren et beslutningsgrundlag ift. læringsmål og præcisering af b-prøve.  

 
Bilag 6a - Justering af læringsmål 
Bilag 6b - B-prøve 

 
 
11. Valg 2016 (bestyrelse, studienævn, akademisk råd, ph.d.-udvalg) 

Orienteringspunkt.  
 
Valget 2016 er nu skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, 
som findes på www.au.dk/valg. Valgsekretariatet gør i den forbindelse opmærk-
som på, at det snart er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, 
studienævn og ph.d. udvalg. 
 
Der sikres, at kommunikationen til de studerende også sker via uddannelsens 
hjemmesider og informationen om valget kommer ud til flest muligt studerende. 
Studienævnssekretæren undersøger om der ikke kommet mail ud til de stude-
rende på studienævnets uddannelser. Der kommunikeres til de studerende alle-
rede i indeværende uge.  
 
Studienævnets studenterrepræsentanter går i gang med at arbejde med valgli-
sterne. Studienævnssekretæren støtter op om arbejdet med hjælp til information,  

 
Bilag 7 - Brev til institutledere m m _dk 
Bilag 8 - StemmePP - nyt format2016 
 
 

12. Studienævnets relevans for de studerende  
Drøftelse.  

Næstformanden forslår kvalitetsopfølgning på hvordan studienævnet når ud til 
de studerende på uddannelserne samt at der arbejdes med hvordan studienæv-
nets arbejde kan gøres mere interessant og synligt –og derved sikre studenterak-



tivitet. Dette arbejde ses i forlængelse af forberedelsen frem mod nyvalg blandt 
studerende til studienævnet, jf. punkt 11.  

Det besluttes, at der arbejdes med yderligere kommunikation, eksempelvis via 
Facebook o.l.  Udfordring bl.a. at der er tale om en kort uddannelse. 

 
13. Aftagerpaneler 

Orienteringspunkt. 
 
Der er udarbejdet råudkast til rapporter fra møder i studienævnets to aftagerpa-
neler. Studienævnets bedes drøfte disses form og vinkling samt beslutte nærmere 
ang. opfølgning overfor aftagerpanelernes deltagere samt – eventuelt– fremtidig 
sammensætning af aftagerpanel.  
 
Det besluttes, at der laves en kortere opsummering af selve mødereferatet på 1 til 
1 ½ side. Dette behandles på det kommende studienævnsmøde sammen med 
punktet vedrørende sammensætning af aftagerpanel.   
 
Bilag 9a – Referatudkast aftagerpanel optometri 
Bilag 9b – Referatudkast aftagerpanel Master, CUR og SFK 
 

 
14. Eksamen på tematiske valgfag 

Orienteringspunkt.  
 

I lyset af den begrænsede information i Studieordningen om rammerne for ek-
samen på tematiske valgfag besluttede Studienævnet, at Studieordningen skal 
tilføjes oplysninger vedrørende omfang, individuel/grupper, skriftlig-
hed/mundtlighed, typer af materiale). Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen 
orienterer om resultatet af arbejdet.  
 
Det besluttes, at omfanget af på eksamen for tematiske valgfag er maksimalt 8 
sider.  

 
Bilag 10 – Eksamen på tematiske valgfag 

 
 
15. Gensidig orientering 

Gensidig orientering nævnets medlemmer imellem.  
15.1 Orientering ved studienævnsformand 

• Der afholdes midtvejselvering med 1. semesterstuderende. 
• Audit trails afholdes i uge 44. Både formand og næstformand for studie-

nævn samt  studerende, VIP’er skal interviewes. 



• Uddannelsesdag er på plads d. 13. december med de ønskede oplæg og in-
put fra studienævnet. Det skal sikres, at alle undervisere inviteres. Studie-
nævnets aftagerpaneler inviteres af administrationen.  

 
De øvrige orienteringspunker udsættes til næste møde:  

• Orientering ved næstformand 
• Orientering ved uddannelseslederne 
• Orientering ved HE Studier 
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