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Mødedato: 20. december 2017 kl. 08.00 – 10.00 
Mødested:  
Aarhus: 1611-121B Mødelokale videolink 
Emdrup: A204 Videolink  
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab  
 
Deltagere:  
 
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, 
Jesper Hjortdal.  
 
Studerende: Anette Nellemann 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen, Mia Schou Hansen, Merethe Haugaard og Julie Nøj-
sen Fallesen  
 
Afbud fra: Ulla Kildall Rysgaard, Christine Friis Baker, Karina Endahl, Kirsten Salling 
og Christina Ørum Breivik Mikkelsen    
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden.  
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet ønskede at den detaljerede tekst vedrørende drøftelsen af kursusevalue-
ringerne E17 blev taget ud af referatet. Studienævnet godkendte herefter referatet.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
 
Sag 1: Dispensationsansøgningen til enerum samt ekstra tid imødekommes af studie-
nævnet. 
 
Studienævnet efterspørger mere viden om juraen på området, men også om der er en 
generel holdning til sådanne sager på AU/Health. Sagsbehandlergruppen i HE Studier 
vil følge op på spørgsmålet i løbet af foråret. To sager begrundet i kognitive vanske-
ligheder er i øjeblikket ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse.   
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3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Ingen bemærkninger til afgjorte sager.  
 
4. Orientering om resultat af universitetsvalget 2017 
 
VIP: 

− Jesper Hjortdal (valgt) 
− Toke Bek (suppleant)  
− Christina Catherine Dahm (valgt) 
− Annelise Norlyk (valgt) 
− Kirsten Beedholm Poulsen (valgt) 
− Michael Væth (valgt) 
− Niels Trolle Andersen (suppleant) 
− Thomas Maribo (suppleant) 

 
Studerende: 

- Christina Ørum Breivik Mikkelsen (valgt)  
- Ulla Kildall Rysgaard (valgt)  
- Camilla Kiær (suppleant)  
- Rikke Madsen (suppleant) 
- Ditte Gertz Mogensen (valgt)  
- Sofie Rud Nielsen (valgt)  

 
5.  Orientering om frafaldsanalyser 
 
Studieleder præsenterede rapporten ”Studenterprofiler og frafald på de sundhedsvi-
denskabelige kandidatuddannelser”. Rapporten giver ikke anledning til at der foreta-
ges store ændringer på uddannelserne, men at studienævnet fortsætter med de initiati-
ver der allerede er iværksat for at sikre fastholdelse af studerende. Et indsatsområde 
bør fremadrettet være en øget anvendelse af Blackboard i forbindelse med gruppear-
bejde 
 
HE studier udsender frafaldsspørgeskemaet hvert halve år (september og marts) 
 
I forlængelse af præsentationen af frafaldsanalyserne drøftede studienævnet hvad der 
kan gøres ved de studerende der optræder som indskrevne studerende, men reelt al-
drig er mødt op/aldrig har været aktive på uddannelserne  
 
Christina Dahm fortalte, at man på SFK på KU har gode erfaringer med et velkomst-
brev af studerende til studerende. I brevet anbefaler de nuværende studerende bl.a. 
hor mange timer om ugen man maksimalt bør arbejde (10 timer). Muligheden for at 
udsende et sådant velkomstbrev tages op i forbindelse med forberedelsen af studie-
starten 2018.  
 
6. Orientering fra censorformandsskabet  
 
På anmodning af bl.a. fagmiljøet på Aarhus Universitet har censorformandskabet for 
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser udarbejdet en specificeret be-
grundelse for ønsket om at indføre Censor-IT.  
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Studienævnet drøftede kort orienteringen og det nye system. Forventningen er, at det 
vil løfte en stor byrde, men at nye systemer sjældent alle problemer. 
 
7. Drøftelse: Skærpede adgangskrav og/eller prioriteringskriterier  
 
Eventuelle ændringer til adgangskrav og/eller prioriteringskriterier til kandidatuddan-
nelser, der skal gælde fra 2019, skal være varslet senest 1. februar 2018. Optagelse skal 
have ændringer i hænde senest 16. januar 2018.  
 
Studienævnet drøftede hvorvidt adgangskrav og/eller prioriteringskriterier skal æn-
dres. Kirsten Frederiksen og Kirsten Bedholm vender tilbage omkring hvorvidt syge-
plejersker der ikke har en baggrund professionsbachelor fortsat skal have minimum 
30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse, eller om dette krav skal ændres til 
15 ECTS (som på SFK og OPTO) 
 
HE Studier undersøger om det er muligt at differentiere mellem prioriteringskriterier 
for to linjer på Cand.Cur-uddannelsen (CUR og APN) 
 
8. Gensidig orientering: 
 
8.1 Studienævnsformanden  
  
Visionsseminar d. 5.-6. december  
Alle uddannelser på Institut for Folkesundhed var på visionsseminar d. 5.-6. decem-
ber. Formålet var bl.a. at blive skarpere på hvad der kendetegner de forskellige uddan-
nelser og hvordan vores kandidater bliver klar til fremtidens sundhedsvæsen.  
 
På uddannelserne under studienævn og sundhedsvidenskab talte vi bl.a. om at samle 
vores kursusansvarlige til en drøftelse af arbejdsbelastning, eksamensformer og for-
skellige læringsformer på tværs af kurser på samme semester. Det blev ligeledes klart, 
at blackboard kan anvendes mere aktivt på uddannelserne i forhold til gruppearbejde.  
 
Uddannelsesdag d. 13. december  
På Uddannelsesdagen den 13. december 2017 var studienævnet også repræsenteret. 
Kirsten Frederiksen og Christina Dahm præsenterede det nye initiativ med en fælles 
seminardag på 1. semester omkring kvalitative og kvantitative metoder, herunder an-
vendelsen af en videocase. Derudover bidrog Lisa Østergaard og Pia Dreyer/Bente 
Martinsen med roll-ups omhandlende undervisningen.  
 
8.2 Studienævnsnæstformand 
 
8.3 Uddannelsesledere 
 
Christina Dahm: 
Christina Dahm og Thomas Maribo deltager i kursusevalueringen på kurset neurore-
habilitering. Der har været tilbagemeldinger fra de studerende om, at kurset er for spe-
cifikt omkring neurorehabilitering i højere grad end generiske redskaber vedr. rehabi-
litering.   
 
Jesper Hjortdal:  
Toke Bek har været ude på professionsskolerne og fortælle om kandidatuddannelsen i 
optometri og synsvidenskab. Fremmødet i Randers var ikke å stort, mens der i Køben-
havn var ca. 50.  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 19. december 2017 

 

Side 4/4 

 
Kirsten Frederiksen: 
120 masterstuderende skriver i øjeblikket modul-opgave og vi har knap 75 specialestu-
derende på CUR. Sektion for Sygepleje er flyttet til bygning 1260.  
 
Kirsten Frederiksen præciserede, at studerende har ret til at få en kort tilbagemelding 
efter karaktergivning, enten mundtligt eller skriftligt, hvis den studerende selv opsøger 
det. Undervisere og studerende er orienteret herom.  
 
 
8.4 HE Studier og studievejledningen 
 
Mia Schou Hansen: 
Studievejledningen var med Toke Bek til karrierearrangementer i Randers, der pri-
mært fokusere på alternative karrieremuligheder for professionsbachelorer i optome-
tri. Studievejledningen præsenterer SFK, CUR og OPTO på endnu en karrieredag i 
april.  
 
9. Eventuelt  
Ingen bemærkninger under eventuelt.  
 
10. Orientering (09.30-10.00): status på udvikling af linje i avanceret kli-
nisk sygepleje  
 
Charlotte Ringsted orienterede om baggrunden for samt status på udviklingen af linje i 
avanceret klinisk sygepleje.  
 
Der er møde i rådgivningsgruppen den 5. februar, hvor det skal drøftes hvad der skal 
arbejdes videre med. Derudover er der nedsat en projektgruppe, der skal arbejde på 
hvordan en linje i avanceret klinisk sygepleje under Cand.Cur uddannelsen kan bygges 
op. 
 
Der arbejdes på at få lov til at udbyde linjen i avanceret klinisk praksis som en er-
hvervskandidatuddannelse (en 4-årig deltidsuddannelse).  
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