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Møde den: 30. juni 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A204 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, 

Jesper Hjortdal.  

 

Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Sally Jakobsen, Anette Nellemann, 

Ulla Kildall Rysgaard, Julie Viola Jeppesen. 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende:  

Christine Friis Baker, Kirsten Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe 

D. Eriksen, Mette Nedergaard. 

 

HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian Goldberg og Eline Skjøtt-

gaard Lorentzen 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

 

2. Godkendelse af referat  

 

Bilag: Referat studienævnsmøde 9. juni 2017  

 

3. Studentersager 
3.1 Sager til behandling  

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 

mellem studienævnsmøderne.  

 

Bilag: Oversigt over dispensationssager 

 

4. Drøftelse: 

Gæstefagsstuderende på metodekurserne fremadrettet? 
1. Kan der åbnes op for tomplads på disse? 

  

5. Orientering: 
Status omkring udpegning af ny studieleder 
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6. Drøftelse: 
Arbejde i gang med velkomstbrev - hvilke informationer skal med? 
 
Bilag:  KA Sygepleje_Aarhus velkomstbrev 16 
Link:  http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/studiestart-

2017/kandidatstudiestart-2017-aarhus/  
  

7. Orientering: 
Status på aftagerpanelmøder 
 
Bilag:  Folder_optometri 
 OPTO_deltagerliste pr. 29. juni 
 Folder_SFK_CUR_MKS 
 SFK_CUR_MKS_deltagerliste pr. 29. juni 

  

8. Beslutning: 
Møderække til og med januar 
 
Bilag: Udkast til møderække 

  

9. Orientering: 
1. Studienævnsformanden 

a. Proces om udsending af spørgeskema i forbindelse med frafald er i 
gang. Studieleder er i dialog med Julie Fallesen fra HE studier -  
måske med hjælp fra en specialestuderende 
 

b. Søgt penge til Sci-2u og videoer 
 

c. Status: Statistikansøgere til Emdrup og Epi-bio 
 

d. Statusmøde er veloverstået - tilfreds prodekan 
 

e. Uddannelsesevaluering (faglige eksperter) 
Bilag: Faglige eksperter  

 
2. Studienævnsnæstformand 

 
3. Uddannelsesledere  

 
4. HE Studier 

a. Elines sidste møde inden barsel - Damian overtager posten som stu-
dienævnssekretær pr. 1. juli 2017. 

 

10. Eventuelt  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/studiestart-2017/kandidatstudiestart-2017-aarhus/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/studiestart-2017/kandidatstudiestart-2017-aarhus/
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Møde den: 9. juni 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A204 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Kirsten Frederiksen, Michael Væth, Jesper Hjortdal.  

 

Studerende: Sally Jakobsen, Anette Nellemann. 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende:  

Christine Friis Baker, Gitte Tværmose Pedersen. 

 

HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian Goldberg og Eline Skjøtt-

gaard Lorentzen 

 

Fraværende: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Beedholm, Christina Ørum Breivik Mik-

kelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Julie Viola Jeppesen, Kirsten Salling, Signe D. Eriksen, 

Mette Nedergaard. 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden blev godkendt  

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

3. Studentersager 

 

3.1 Sager til behandling  
 

Sag 1:  Udsættelse af maksimal studietid i specialeperioden 

Der blev givet afslag på annullering af 1. prøveforsøg. 

Maks. studietid udsættes så den studerende har mulighed for at færdiggøre sit 

speciale.  

 
Sag 2:  Udsættelse af maksimal studietid grundet forskning 

Der blev givet afslag på dispensation for udsættelse af maks. studietid grundet 

forskning.  

Der blev givet afslag på dispensation fra bindende undervisningstilmeldinger.   
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3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

 

Orientering om sager afgjort administrativt eller af Studieleder/studienævnsformand 

mellem studienævnsmøderne.  

 

4. Til godkendelse:  

Kort præsentation af programmer for aftagerpanelmøder  

På det seneste studienævnsmøde blev der nedsat to arbejdsgrupper til udarbej-

delse af oplæg til program/dagsorden for møderne med aftagerpanelerne i au-

gust. De to arbejdsgrupper præsenterede kort deres respektive oplæg.  

Optometris program blev godkendt, med en tilføjelse af én studerendes speciale. 

SFK, cand.cur., MKS:  Godkendt med få tilføjelser 

 

Endelige programmer op status på tilmeldinger præsenteres på næste studie-

nævnsmøde. 

 

5. Drøftelse og beslutning:  

Kursusevaluering E16 (udskudt fra SN-mødet d. 21. april) 

Studienævnet gennemgik kursusevalueringer og kursusansvarliges input til disse 

og kommentarer på tre overordnede betragtninger: 

 
Feedback 

Betragtning: I gennemgangen tegnede der sig gennemgående 
tendenser som omhandler feedback: 
Der er generelt mangel på feedback i undervis-
ningen. Det fremgår af  
kursusansvarliges kommentarer, at de stude-
rende i flere tilfælde først præsenteres for feed-
back i undervisningen/eksamen efter evaluerin-
ger er udfyldt. 

Studienævnets anbefaling: Det anbefales at underviserne i højere grad evalu-
erer løbende i deres undervisningen, så kompe-
tencer og forventning løbende bliver italesat. 
Dette kan eksempelvis gøres ved mundtlige midt-
vejsevalueringer. 

Nedprioritering af specifikke kurser 
Betragtning: Der fremgår af evalueringer at ældre studerende 

anbefaler, at monofaglige elementer nedpriorite-
res, så fokus kan lægges på metodefagene. 

Studienævnets anbefaling: Det er en uheldig tendens som bør italesættes i 
undervisningen og evt. af studievejledning i for-
bindelse med introduktionskurserne. 

Lav svarprocent 
Betragtning: Svarprocenten er for lav (63%) 
Studienævnets anbefaling: Der skal generelt arbejdes med at øge svarpro-

centen på undervisningsevalueringerne. 
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Evalueringer giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

 

6. Drøftelse: 

Studenterhenvendelse vedr. hovedvejleder på kandidatspeciale 

En studerende på kandidatuddannelsen i sygepleje har forespurgt om det er muligt at 

skrive et kvantitativt speciale på uddannelsen og i forlængelse heraf om det i den for-

bindelse er muligt at få adgang til datasæt samt få tilknyttet en vejleder inden for 

denne metodiske retning. Studienævnet blev hurtigt enige om, at det i sidste ende er 

uddannelseslederen, som afgør hvorvidt en vejleder er kvalificeret til at vejlede på et 

speciale. 

 

I kompetenceprofilen i studieordningen på kandidatuddannelsen i sygepleje, står 

bl.a. at den studerende (efter endt uddannelse): 

 Har omfattende viden om sygeplejefaglige problemstillinger og kan analysere, dis-

kutere og forholde sig kritisk til sygeplejefagets centrale begreber og teoridannel-

ser 

 Har omfattende viden om samfundsmæssige vilkår og etiske problemstillinger 

 Kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over sygeplejefaglige problemstillin-

ger og på baggrund af international forskning på højeste niveau identificere og 

diskutere videnskabelige problemstillinger inden for selvvalgte områder inden for 

sygeplejens virksomhedsområde 

 Har omfattende viden om videnskabsteoretiske positioner og om forskningstil-

gange anvendt inden for sygepleje 

Studienævnet udtrykte enighed om, at den faglige tilknytning og forståelse vægtes 

meget højt (da den professionsrettede viden er vigtig). 

Den studerende kan evt. tilknytte en faglig vejleder som supplement til hovedvejlede-

ren, hvis der er behov for ekstra indsigt i forhold til eksempelvis statistik.  

I tilfælde af at der skal en vejleder mere ind over, skal den studerende gå i gang med 

afklaring og aftaler i god tid. 

 

Kombinationen med at have en hovedvejleder og en faglig vejleder anvendes meget 

på specialeforløb på den sundhedsfaglige kandidat. 

 

Studienævnet opfordrede til, at Studieleder og uddannelsesleder på et senere tids-

punkt drøfter rammerne for vejledning af specialer og forventninger til vejleder, her-

under samspillet mellem hovedvejleder og faglig vejleder. 

Efterfølgende bør der foretages en drøftelse med Institutleder om evt. implemente-

ring.  
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7. Beslutning:  

Ændring af studieordning i Master i klinisk sygepleje (2014) 

Studienævnet godkendte begge ændringsforslag til eksamensformen ved modul 2 

”Metode til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis”: 

 

1. Ændring af gruppestørrelser fra ”4-5 studerende” til ”3-6 studerende” 

2. Tilføjelse af reeksamen/b-prøve 

 

8. Drøftelse: 

Notat om kvalitative kommentarer fra SMU 

Studiemiljøundersøgelsen foretages hvert 3. år og har formål er at give et klart billede 

af trivslen på Aarhus Universitet overordnet, men endnu vigtigere på de enkelte stu-

dier og fag, hvor der er mulighed for at gøre noget, hvis der er behov for det. 

På baggrund af SMU og de kvalitative kommentarer besluttede Studienævnet at 

skrive en indstilling til Institutledelsen, at der er endnu en gang er kommet bemærk-

ninger fra studerende om de fysiske forhold på instituttet.  

 

9. Drøftelse og beslutning: 

Visionsproces i efteråret 
Der skal findes deltagere til workshop på Sandbjerg 5. - 6. december (visionsproces). 
 

Formålet med workshoppen er at få input til: 

1. Formulering af Vision og Strategisk Grundlag for hver uddannelse 

2. Specificering af uddannelsernes individuelle profiler og samspillet mellem 

uddannelserne 

3. Formulering af dimittendernes karrieremuligheder, funktioner og samar-

bejdsrelationer set i et fremtidsperspektiv 
 

Studienævnet drøftede udpegelse af personer, der skal inviteres til workshoppen til 

december på Sandbjerg Gods til deltage i visionsarbejdet for uddannelserne på IFF.  

 

VIP: Alle kursusansvarlige på uddannelserne skal inviteres 

Stud.: Studerende studienævnsmedlemmer udpeger selv i løbet af sommeren. 

Aftager: Der inviteres 1 aftager fra hver uddannelse 

Andre vigtige:  

 

Punktet tages op igen på næste studienævnsmøde. 

 

10. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer imel-

lem.  

 

10.1 Orientering ved studienævnsformand  

10.1.1 Indstilling af eksterne eksperter til uddannelsesevaluering 
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Uddannelsesledelsen har besluttet at indstille følgende som eksterne eksperter til ud-

dannelsesevalueringen i efteråret. Prodekanen for uddannelse træffer beslutning, 

hvorefter eksperterne inviteres.  

 

10.1.1.1 Inger mechlenburg (SFK) 

Inger Mechlenburg blev uddannet fysioterapeut 1998, dimitterede fra den sund-

hedsfaglig kandidat på Aarhus Universitet i 2002 og blev dr.med. 2016. Et af hen-

des forskningsområde er at undersøge fysisk funktion og aktivitet efter ortopædiske 

interventioner ofte i forbindelse med rehabilitering, træning eller vægttab.  

Inger er ansat som Lektor på Aarhus Universitets Hospital. 

 

10.1.1.2 Eva Gjengedal (CUR) 

Professor Eva Gjengedal, Bergen Universitet, er kandidat og ph.d. i sygepleje, hun har 

en lang karriere som professor 1 ved Bergen Universitet og har siden 2009 desuden 

været professor 2 ved Molde Universitet. Eva Gjengedal er ansvarlig for masterpro-

grammet i Sygepleje ved Bergen Universitet og hun er en internationalt anerkendt 

forsker.   

 

10.1.1.3 Rebekka Heitmar (OPTO): 
Rebekka er uddannet optometrist i Tyskland og England. Hun har en PhD i optome-
tri og 20 publiceret artikler (PubMed). Hun underviser, forsker og fungerer som 
vejleder for optometri-studerende på School of Optometry, Aston University, Bir-
mingham, UK. 
 

10.1.1.4 Morten la Cour (OPTO): 

Morten er professor og ledende overlæge på Danmarks største øjenafdeling belig-

gende Rigshospitalet-Glostrup. Mortens visioner omfatter blandt andet en opgave-

glidning fra øjenlæger til veluddannede optometrister. Øjenafdelingen i Glostrup 

har ansat ca. 10 optometrister og har været den største aftager dimittender fra kan-

didatuddannelsen i optometri & synsvidenskab.  

 

10.1.2 De seneste studieledertal 

Udskydes til næste møde. 

 

10.1.3 IT-streaming af undervisning 

Livestreaming af undervisning på de sundhedsvidenskabelige uddannelserne, er ikke 

noget der vil blive satset på på nuværende tidspunkt. De digitale løsninger er usikre 

og erfaringerne med forsøgene på nogle af uddannelserne er for ringe.  

 

10.1.4 Opslag ude for at finde en underviser til statistik 

 

10.1.5 Navn på den nye studieleder (måske) 

Intet navn endnu 
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10.2 Orientering ved næstformand 

 

10.3 Orientering ved uddannelseslederne 

Kursusansvarlige for metodekurserne på 1. semester har i samarbejde med ud-

dannelsesambassadør (Dorte Rytter) og CESU (Mette Krogh Christensen) ud-

arbejdet indholdet til en seminardag (1 dags introduktion) på 1. semester om-

kring metodefagene. Seminaret skal hjælpe de studerende til at se sammen-

hænge mellem metodefag og monofaglige kurser, bl.a. ved brug af cases. Semi-

naret afholdes i både Aarhus og Emdrup. 

 

10.4 Orientering ved HE Studier 

10.4.1 Aftagerpaneler 

De indstillede medlemmer er godkendt og inviteret til aftagerpanelmøder i 

august. 

 

10.4.2 Evaluering af de ”nye” uddannelser 

Undervisningsevaluering af 4. semester (specialesemesteret). I evalueringen 

vil vi bede studerende om at opgive deres private mailadresse, hvis de vil in-

viteres til fokusgruppeinterview efter endt uddannelse, m.h.p. evaluering af 

de to spor på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.   

 

10.4.3 Layoutændringer i evalueringsrapporterne for kursusevaluering 

 

10.4.4 Møde om Insights 

D. 19. maj havde vi besøg af Helle Wivel fra Aarhus School of Engeneering, 

som fortalte om deres succes med at arbejde med trivselsfremmende værktø-

jer, der styrker de studerendes evne til at samarbejde i grupper.  

 

Ideen blev første gang indført i 2012 på maskiningeniøruddannelsen, hvor 

man efterfølgende oplevede en reduktion i frafaldet fra 21 % til 10.5 % over 

ét semester (dog vides det ikke, hvilke andre faktorer, der evt. har været inde 

over).  

 

 

10.5 Valgfag 

Udskudt til næste møde 

 

11. Eventuelt  

 

 



 
 

 
 

 HE Studier 
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Kære studerende på Kandidatuddannelsen i Sygepleje 

                                 

Velkommen til Kandidatuddannelsen i Sygepleje på Aarhus Universitet og vel-
kommen til Health, som dit faglige hovedområde hedder.  
 
Din første dag på studiet er:  

Torsdag den 1. september 2016 kl. 10:00 i  

Fysiologisk Auditorium A 
Bygning 1162, lokale 013, 
Ole Worms Allé 4, 
8000 Aarhus C (brug evt. app’en AU-FIND) 

HE Studier vil gerne være med til at give dig en god studiestart. Derfor har vi 
samlet alle de vigtigste informationer om studiestarten på din Studieportal: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/  under Studiestart 2016 
- Kandidatstudiestart 2016 Aarhus (kopier linket og sæt det ind i din browser). 
 
Her finder du forskellige informationer om bl.a.:  
• Program for Introdagene  
• Lidt om undervisning og bøger til nogle af fagene 
• Generelle oplysninger om studielivet på Aarhus Universitet 
• Invitation til Kandidatuddannelsen i Sygeplejes 25 års jubilæum 
 
På din Studieportal (se linket ovenfor) finder du også svar på det meste vedrø-
rende dit studie. Du finder bl.a. info om undervisning og eksamen, it-systemer 
samt kontaktoplysninger.  
Klik og kig allerede nu og sæt dig ind i, hvordan tingene foregår. Men husk også, 
at du i studiestartsdagene vil få mange informationer om dit nye studie. 
 
For at få en god studiestart, er det vigtigt, at du læser alle oplysningerne på stu-
diestartssiden, samt at du løbende orienterer dig på siden op til din studiestart. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Med venlig hilsen 
HE Studier 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/


Fredag den 25. august 2017 kl. 11:00 – 14:30

11:00-11:10 
Velkomst ved studieleder, Cecilia Ramlau-Hansen

11:10-11:30  
Erhvervede kompetencer og refleksioner over 
uddannelsesforløbet ved cand.san. i Optometri og 
Synsvidenskab, adjunkt Anne-Katrine Østergaard.

11:30-11:45  
Præsentation af specialeprojekt ved ny dimittend

11:45-12:30
Authorization of optometrists in Northern Europe  
ved Rebekka Heitmar PhD, Aston University 
Diskussion med bidrag fra Norge, Sverige & 
Danmark 

12:30-13:15 
Frokost

13:15-13:25 
Uddannelsesevaluering til efteråret ved 
studieleder, Cecilia Ramlau-Hansen

13:45-14:30 
Debat under emnet ”Et udvidet arbejdsmarked for 
cand.san. i optometri og synsvidenskab”.  
Opfølgning på sidste års debat og synspunkter.

PROGRAM LOKATION

Arrangementet afholdes på Aarhus Universitet,  
Konferencecenter/Faculty Club på  

Frederik Nielsens vej 4 
8000 Aarhus C 
bygning 1421, lokale 1.1

au
AARHUS UNIVERSITET

AFTAGERPANELET FOR

OPTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB

Uddannelsesbetjening og  
vejledning, HE
Damian A. Hertoft Goldberg
Tlf.: +45 87168361 
E-mail: damian@au.dk

AARHUS 
UNIVERSITET
HEALTH



Formål med aftagerpanelet 
Aftagerpanelet mødes med studienævn og 
andre repræsentanter for fakultet 1-2 gange årligt. 
Aftagerpanelernes rolle er blandt andet:

AFTAGERPANELETS ARBEJDE

at rådgive om uddannelserne på Aarhus Universitet, 
Health, herunder deres relevans og samspil med det 
omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og  
optagelsesbetingelser på uddannelserne.

at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets 
kompetencebehov og derigennem rådgive om 
uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige 
og strukturelle planlægning.

at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad 
angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.

at udvikle samarbejde mellem den enkelte  
uddannelse og arbejdsmarkedet.

at forholde sig overordnet til interne og eksterne 
evalueringer af uddannelsen

Opfølgning på aftagerpanelets input
Panelets input fra mødet i august samles i en rapport, som vil 
blive rundsendt til panelets deltager. 
Rapporten vil efterfølgende blive drøftet på:

møde i studienævnet september 2017

på møder med relevante aktører tilknyttet uddannel-
sen, bl.a. kursusledere og undervisere

på det årlige statusmøde for uddannelserne

UDDANNELSEN

Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
På Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab lærer den 
studerende at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet. Den 
studerende får indsigt i genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske 
processer, der relaterer sig til øjet, så han/hun kan foreslå en diagnose. 

Uddannelsen bygger på et naturvidenskabeligt og tværfagligt grundlag, 
og den studerende arbejder eksempelvis med centrale metodefag, 
epidemiologi og biostatistik. I løbet af uddannelsen lærer den studerende om 
avancerede optometriske undersøgelsesmetoder, med patientinddragelse og 
de ydre faktorer, der kan påvirke øjets synsfunktion. 

På næsten alle monofaglige kurser på uddannelsen møder og undersøger 
den studerende patienter med mange forskellige øjensygdomme. På 
uddannelsen lærer den studerende desuden at beskrive og analysere 
menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed.
http://kandidat.au.dk/optometriogsynsvidenskab/

TEMAER PÅ PANELMØDET
Panelmødets program er tilrettelagt, så panelets medlemmer 
får en opdatering på uddannelsernes situation og udvikling. 
Dette danner grundlag for den efterfølgende debat og input fra 
panelet til uddannelsernes kernepersoner og ledelse.  
Hovedtemaerne på mødet vil være: 

Erhvervede kompetencer og reflektioner over 
uddannelsesforløbet
I sommeren 2016 dimitterede de første kandidater i 
Optometri og synsvidenskab fra Aarhus Universitet.  
Alle 12 dimittender er i dag i arbejde. Cand.san. i 
optometri og synsvidenskab, adjunkt Anne-Katrine 
Østergaard vil præsentere nogle af sine reflektioner 
omkring uddannelsen og de kompetencer hun har 
erhvervet.

Autorisation 
Arbejdet som optiker, og optometrist er reguleret efter 
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed. Reguleringen er forskellig fra 
land til land. Der lægges her op til en diskussion af netop 
autorisation og de forskelle der opleves imellem England, 
Sverige, Norge og Danmark. 
http://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2017/05/
ECOO-Blue-Book-2017.pdf

Uddannelsesevaluering 
Formålet med uddannelsesevaluering er, at lægge et 
helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra 
rekruttering over læreprocesser til arbejdsmarked, samt 
at identificere styrker, svagheder og udfordringer ved 
uddannelsen. 
Primo december påbegyndes visionsprocessen på  
instituttet, som har til formål at specificere individuelle 
profiler og samspil mellem instituttets uddannelser, samt 
at fomulere dimittendernes karrieremuligheder,  
funktioner og samarbejdsrelationer set i et  
fremtidsperspektiv.

Uddannelsens opbygning:

http://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2017/05/ECOO-Blue-Book-2017.pdf
http://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2017/05/ECOO-Blue-Book-2017.pdf


Fornavn Efternavn Ansættelsessted Stilling Land

Jesper Hjortdal Aarhus Universitet Uddannelsesleder

Per Michael Larsen Optikerforeningen Sekretariatsleder

Cecilia Ramlau-Hansen Studieleder

Rebekka Heitmar School of Optometry, Aston University Ph.d./lecturer UK

Bo Lauenborg Kontaktlinse instituttet

Svend-Erik Runberg Videncenter for Optometri Centerleder

Per Lundmark Høgskolen i Sørøst Norge 1.amanuensis

Anette Ristorp Ohlsen KEA Uddannelseskoordinator v. PBa. i Optometri

Total 7

Deltagerliste: Aftagerpanelmøde på Optometri og synsvidenskab



Onsdag den 23. august 2017 kl. 11:00 – 14:30

11:00-11:05 
Velkomst ved studieleder, Cecilia Ramlau-Hansen

11:05-11:30  
Præsentation og diskussion af studieordningerne  
(Kandidatuddannelsen i Sygepleje og Den 
Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse)

11:30-11:45  
Status på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje

11:45-12:30
Tre dimittender præsenterer deres specialer og 
masterprojekter 

12:30-13:15 
Frokost

13:15-13:25 
Oplæg om beskæftigelsesundersøgelse 

13:25-13:35
Uddannelsesevaluering: 
Uddannelserne skal igennem deres 5-årsevaluering i 
løbet af efteråret 2017

13:35-14:30 
Visionsprocessen sparkes i gang – det store arbejde i 
efteråret ved prodekan Charlotte Ringsted

PROGRAM LOKATION

Arrangementet afholdes på Aarhus Universitet,  
Konferencecenter/Faculty Club på  

Frederik Nielsens vej 4 
8000 Aarhus C 
bygning 1421, lokale 1.1

au
AARHUS UNIVERSITET

AFTAGERPANELET FOR

DEN SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

MASTER I KLINISK SYGEPLEJE

Uddannelsesbetjening og  
vejledning, HE
Damian A. Hertoft Goldberg
Tlf.: +45 87168361 
E-mail: damian@au.dk

AARHUS 
UNIVERSITET
HEALTH



Formål med aftagerpanelet 
Aftagerpanelet mødes med studienævn og andre 
repræsentanter for fakultet 1-2 gange årligt. Aftagerpanelernes 
rolle er blandt andet:

AFTAGERPANELETS ARBEJDE

at rådgive om uddannelserne på Aarhus Universitet, 
Health, herunder deres relevans og samspil med det 
omgivende samfund, kandidaternes kvalifikationer og  
optagelsesbetingelser på uddannelserne.

at bidrage med aktuel viden om arbejdsmarkedets 
kompetencebehov og derigennem rådgive om 
uddannelsernes udvikling samt deres indholdsmæssige 
og strukturelle planlægning.

at stille forslag til nye uddannelsestiltag, både hvad 
angår eksisterende og evt. kommende uddannelser.

at udvikle samarbejde mellem den enkelte uddannelse 
og arbejdsmarkedet.

at forholde sig overordnet til interne og eksterne 
evalueringer af uddannelsen

Opfølgning på aftagerpanelets input
Panelets input fra mødet i august samles i en rapport, som vil 
blive rundsendt til panelets deltagere. 
Rapporten vil efterfølgende blive drøftet på:

møde i studienævnet september 2017

på møder med relevante aktører tilknyttet uddannelsen, 
bl.a. kursusledere og undervisere

på det årlige statusmøde for uddannelserne

PANELETS UDDANNELSER

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Uddannelsen er en akademisk overbygning på de studerendes 
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelse, som 
eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, 
ergoterapeut, jordemoder eller inden for ernæring og 
sundhed. De studerende arbejder med indsamling, analyse 
og formidling af sundhedsfaglige data og med komplekse 
sundhedsfaglige problemstillinger. Uddannelsen bygger på et 
naturvidenskabeligt og tværfagligt grundlag, og der arbejdes 
bl.a. med de centrale metodefag samt epidemiologi og 
biostatistik.
http://kandidat.au.dk/sundhedsfagligkandidatuddannelse

Kandidatuddannelsen i Sygepleje
Uddannelsen bygger en akademisk overbygning på de 
studerendes professionsbacheloruddannelse i sygepleje.  
I løbet af uddannelsens første år arbejder de studerende med 
sygeplejefaglig teori og forskningsmetode og tilegner sig en 
række grundlæggende videnskabelige metoder, så de senere 
kan beskæftige sig med deres specifikke interesseområder  
inden for sygeplejen. Undervisningen foretages af aktive 
forskere. Kandidatuddannelsen i Sygepleje kan tages både i 
Aarhus og i Emdrup.
http://kandidat.au.dk/sygepleje

Masteruddannelsen i klinisk sygepleje
Uddannelsen forbereder den studerende til at blive ekspert 
i klinisk sygeplejepraksis og sikre sammenhæng mellem 
forskning og praksis. På uddannelsen arbejde de studerende 
med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, 
evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af 
egen klinisk praksis.
http://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/
uddannelser/master-i-klinisk-sygepleje

TEMAER PÅ PANELMØDET
Panelmødets program er tilrettelagt, så panelets medlemmer 
får en opdatering på uddannelsernes situation og udvikling. 
Dette danner grundlag for den efterfølgende debat og input fra 
panelet til uddannelsernes kernepersoner og ledelse.  
Hovedtemaerne på mødet vil være: 

De ”nye” studieordninger
I 2015 fik Kandidatuddannelsen i Sygepleje og 
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse nye 
studieordninger. De første studerende har nu afsluttet 
deres kandidatuddannelser på disse studieordninger. 
Hvordan opleves de af de studerende, og hvad betyder 
det for uddannelsens kvalitet?

Masteruddannelsen i klinisk sygepleje
Masteruddannelsen vælges typisk af personer, 
som allerede er tilknyttet en arbejdsplads og som 
har mere praktisk erfaring end de studerende på 
kandidatuddannelserne. Der gives en status på 
uddannelsen, og hvor den er på vej hen.

Beskæftigelsesundersøgelse 
Universitetet gennemfører løbende undersøgelser, der 
belyser de studerendes uddannelsesvalg, studiemiljøet 
samt sammenhængen mellem uddannelse og 
dimittenders erfaringer på arbejdsmarkedet.  
For at kvalificeres debatten om fremtidige jobmuligheder 
præsenteres de seneste undersøgelsesresultater.

Uddannelsesevaluering og visionsprocessen
Formålet med uddannelsesevaluering er, at lægge et 
helhedsperspektiv på den samlede uddannelse fra 
rekruttering over læreprocesser til arbejdsmarked, samt 
at identificere styrker, svagheder og udfordringer ved 
uddannelserne. 
Primo december påbegyndes visionsprocessen på 
instituttet, som har til formål at specificere individuelle 
profiler og samspil mellem uddannelserne, samt at 
fomulere dimittendernes karrieremuligheder, funktioner 
og samarbejdsrelationer set i et fremtidsperspektiv.

http://kandidat.au.dk/sundhedsfagligkandidatuddannelse


Fornavn Efternavn Ansættelsessted Stilling Land

Michael Væth Aarhus Universitet Professor

Ulla Kildall Rysgaard SFK Studerende

Helen Bernt Andersen Direktionen Rigshospitalet Sygeplejedirektør

Jørgen Feldbæk Nielsen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Professor, overlæge

Sally Jakobsen karkirurgisk afdeling, Rigshospitalet Sygeplejerske

Cecilia Ramlau-Hansen Studieleder

Aase Lydiksen VIA University College Direktør

Kirsten Markvorsen Sundhed og omsorg, Aarhus kommune Sundheds- og omsorgschef

Kirsten Beedholm AU, Sektion for Sygepleje Lektor

Ulla Kildall Rysgaard SFK Studerende

Christina Dahm Institut for Folkesundhed Lektor, Uddannelsesleder

Klavs Madsen Folkesundhed Institutleder

Birthe Thoft Knudsen Silkeborg Kommune Specialkonsulent

Mette Kjølby Koncern Kvalitet, Region Midtjylland Vicedirektør

Birgitte Grube DSR Chefkonsulent

Total 15

Deltagerliste: Aftagerpanelmøde på Den sundhedsfaglige kandidat og kandidatuddannelsen i sygepleje og MKS



Forslag til mødedatoer i studienævnet for sundhedsvidenskab i E17: 

Dag Dato Klokken Mødelokale, Aarhus Mødelokale, Emdrup 

Fredag d. 16. august 10:00 – 12:00 1611 – 121B A204 

Fredag d. 29. september 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

Fredag d. 27. oktober 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

Fredag d. 24. november 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

Onsdag d. 20. december 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 
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Modtager(e): Healths prodekan for uddannelse, studielederen for de sundhedsviden-

skabelige kandidatuddannelser 

Notat 

Angående faglige eksperter til uddannelsesevalueringen 2017 

Studieleder og uddannelseslederne på de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannel-

ser har peget på følgende faglige eksperter: 

 
Navn Ekspertområde Erhvervsmæssig baggrund 
Rebekka Heitmar Optometri og synsvi-

denskab 
Ph.d., Aston University 

Bo Lausten Optometri og synsvi-
denskab 

Kontaktlinse instituttet 

Ewa M. Roos Den sundhedsfaglige 
kandidatuddannelse 

Professor i Muskuloskeletal 
Funktion og Fysioterapi, SDU 

Eva Gjengedal Kandidatuddannelsen 
i sygepleje 

Professor i sygepleje, Bergen 
Universitet 

Inge Pia Christensen Kandidatuddannelsen 
i sygepleje 

Sygeplejefaglig direktør, Aarhus 
universitetshospital 

 

”Forslagene skal kort skriftligt begrundes. Det skal således for den faglige ekspert 

anføres, hvilke forsknings- og uddannelsesmæssige kvalifikationer, der lægges til 

grund for, at vedkommendes faglige ekspertise er på højeste internationale niveau. 

For aftagerrepræsentanten beskrives det, hvilke kvalifikationer, der sandsynliggør, 

at vedkommende kan bringe samfundsvinklen ind i uddannelsesevalueringen. End-

videre markeres det i indstillingen at de foreslåede eksperter tilsammen kan alle 

fem delpolitikker.” 

 

Begrundelse for valg: 

1. Rebekka Heitmar: 

Rebekka Heitmar er uddannet optometrist i Tyskland og England. Hun har en 

PhD i optometri og 20 publiceret artikler (PubMed). Hun underviser, forsker og 

fungerer som vejleder for optometri-studerende på School of Optometry, Aston 

University, Birmingham, UK. 

 

CV: https://research.aston.ac.uk/portal/en/persons/rebekka-heit-

mar(92cdff8e-27a0-4a04-a1dc-a326dd6b451d).html  

https://research.aston.ac.uk/portal/en/persons/rebekka-heitmar(92cdff8e-27a0-4a04-a1dc-a326dd6b451d).html
https://research.aston.ac.uk/portal/en/persons/rebekka-heitmar(92cdff8e-27a0-4a04-a1dc-a326dd6b451d).html
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2. Bo Lauenborg: 

Bo Lauenborg er uddannet optometrist i Danmark og har de seneste mindst 20 

år haft egen større brille- og kontaktlinseforretning i Aarhus (Kontaktlinseinsti-

tuttet). Bo har deltaget i flere monofaglige kurser på kandidatuddannelsen på 

tomplads. 

 

3. Ewa M. Roos: 

Professor Ewa M. Roos har solid forskningsmæssig erfaring fra bl.a. University 

of Calgary (1986), University of Vermont (1994-95), Harvard Medical School 

(2000), Lund Universitet (2003-2007), University of Melbourne (2010-15). I 

2007 blev Ewa professor og leder af forskningsenheden for Muskuloskeletal 

Funktion og Fysioterapi på Syddansk Universitet. 

 

CV: http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ewa-m-roos(8254d823-4e0f-

4975-a194-17d7103f5edb)/cv.html?id=95786769  

  

4. Eva Gjengedal: 

Professor Eva Gjengedal, Bergen Universitet, er kandidat og ph.d. i sygepleje, 

hun har en lang karriere som professor 1 ved Bergen Universitet og har siden 

2009 desuden været professor 2 ved Molde Universitet. Eva er ansvarlig for ma-

sterprogrammet i Sygepleje ved Bergen Universitet og hun er en internationalt 

anerkendt forsker. 

 

CV: http://www.uib.no/en/persons/Eva.Gjengedal#uib-tabs-qualifications  

 

5. Inge Pia Christensen: 

Sygeplejefaglig direktør ved Aarhus Universitetshospital Inge Pia Christensen, 

master i offentlig ledelse, er optaget af at udvikle evidensbaseret praksis på hos-

pitalet og lægger vægt på at samarbejde på tværs af faggrupper og organisatio-

ner. Som sygeplejefaglig direktør er Inge Pia Christensen en central leder for de 

professionsbacheloruddannede sundhedsprofessionelle, som vores uddannelser 

har som målgruppe. Inge Pia Christensen har en dybgående viden om, hvilke 

kvalifikationer der efterspørges fra den kliniske praksis. 

 

CV: https://www.linkedin.com/in/inge-pia-christensen-20a2a810/?ppe=1  

 

  

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ewa-m-roos(8254d823-4e0f-4975-a194-17d7103f5edb)/cv.html?id=95786769
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/ewa-m-roos(8254d823-4e0f-4975-a194-17d7103f5edb)/cv.html?id=95786769
http://www.uib.no/en/persons/Eva.Gjengedal#uib-tabs-qualifications
https://www.linkedin.com/in/inge-pia-christensen-20a2a810/?ppe=1
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Suppleanter 

 
Navn Ekspertområde Erhvervsmæssig baggrund 
Inger Ekmann Kandidatuddannelsen 

i sygepleje 
Professor i sygepleje. Göteborg 
Universitet 

Bibi Hølge Christensen Kandidatuddannelsen 
i sygepleje 

Professor MSO 

Morten Dornonville de la 
Cour 

Optometri og synsvi-
denskab 

Ledende overlæge, øjenafdelin-
gen på Rigshospitalet-Glostrup 

 

Inger Ekman (suppleant for Eva Gjengedal):  

Professor Inger Ekman er internationalt anerkendt professor i sygepleje ved Göte-

borg Universitet og leder den svenske regerings satsning inden for klinisk sygeple-

jeforskning og helse GPCC, Centrum för Personcentrerad Vård. GPCC bedriver 

tværvidenskabelig forskning i personcentreret forskning inden for helse- og syge-

pleje og har over 100 forskere og 30 ph.d.-studerende tilknyttet centret. Inger Ek-

man har tidligere været prefekt ved instituttet for vårdvitenskap og helse samt pro-

dekan ved Sahlgrenska akademi, og kan derfor bidrage til panelet med sin store vi-

den om både uddannelse og forskning i sygepleje til alle frem strategier.   

Bibi Hølge Hazelton (suppleant for Inge Pia Christen): 

Cand.Cur Bibi Hølge Hazelton, Ph.d., er professor MSO i klinisk sygepleje og forsk-

ningsleder ved Sjællands Universitetshospital, hvor hun arbejder med at styrke forsk-

nings- og udviklingskultur inden for sygepleje og de øvrige mellemlange uddannelser. 

Bibi Hølge Hazelton har en dybgående viden om klinisk sygepleje og vil med sin ph.d. 

i uddannelsesforskning kunne bidrage med sin store viden professionsbachelorers 

kvalifikationer og uddannelsesbehov.  

 

Morten Dornonville de la Cour (suppleant for Rebekka Heitmar):   

Morten er professor og ledende overlæge på Danmarks største øjenafdeling belig-

gende Rigshospitalet-Glostrup. Mortens visioner omfatter blandt andet en opgave-

glidning fra øjenlæger til veluddannede optometrister. Øjenafdelingen i Glostrup har 

ansat ca. 10 optometrister og har været den største aftager dimittender fra kandidat-

uddannelsen i optometri & synsvidenskab 




