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Møde den: 21. april 2017, kl. 8-10.  
Emdrup: A019 
Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  
Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, Jesper Hjortdal.  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Sally Jakobsen, Helene Hjortkjær He-
lin, Anette Nellemann, Ulla Kildall Rysgaard, Julie Viola Jeppesen. 
 
Observatører studerende:  
Christine Friis Baker, Kirsten Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen,  
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian Goldberg og Eline Skjøtt-
gaard Lorentzen  
 
Afbud: 
Christina Catherine Dahm, Signe D. Eriksen, Kirsten Frederiksen.  
 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Jesper hjortdal er nødt til at gå før mødets afslutning, hvorfor punkterne vedr. afta-
gerpanel og kursusevaluering rykkes frem.  
 
2. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt.  

 
 

3. Studentersager 
3.1 Sag til behandling  
 
Der blev grundet usædvanlige forhold givet dispensation til afmelding af sygepleje og 
samfund foråret 17 samt udsættelse af specialet og maksimal studietid. 
  
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

 
Studienævnet tog den skriftlige orientering om sager afgjort administrativt eller af 
studieleder/studienævnsformand mellem studienævnsmøderne til efterretning.  

 



 
 

  
  

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

4. Drøftelse og beslutning: forhåndsgodkendelse faget Organisatoriske 
forandringer i sundhedsvæsen i teori og praksis  

Studienævnet forhåndsgodkendte faget Organisatoriske forandringer i sundhedsvæ-
sen i teori og praksis som et tematisk valgfag til efteråret 2017. Faget udbydes af Kan-
didatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Studerende i Aarhus og Emdrup skal 
prioriteres lige i forhold til tildeling af pladser på faget.  
 
5. Drøftelse og beslutning: Ændring af kvalifikationsbeskrivelsen for 

kurset Introduktion til Sundhedsvidenskabelig Forskning  
Studienævnet godkendte de indstillede ændring i kvalifikationsbeskrivelsen til kurset 
Introduktion til Sundhedsvidenskabelig Forskning på Den Sundhedsfaglige Kandi-
datuddannelse, da den nye tekst mere retvisende beskriver, hvad de studerende skal 
udprøves i.  
 
6. Orientering, drøftelse og beslutning: Observatør(er) der ikke er sup-

pleanter  
Helene Helin, studerende ved Kandidatuddannelsen i optometri, har meddelt at hun 
ønsker at udtræde af studienævnet. Derfor indtræder suppleant Julie Viola Jeppesen 
som medlem af studienævnet. Julie Viola Jeppesen får på barsel til sommer. Studie-
nævnet drøftede på den baggrund behovet for at sikre studenterrepræsentation fra 
alle uddannelser ved at tillade studenterobservatører, der ikke er valgt som supplean-
ter til studienævnet. Studienævnet ønsker sådanne observatører. Der tages kontakt til 
den optometristuderende, der allerede har vist interesse for at være observatør.   

 
7. Drøftelse og beslutning: Aftagerpanel  
Studienævnet indstillede tidligere på året forslag til nye medlemmer af aftagerpane-
lerne til prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted. Studienævnet drøftede prode-
kanens bemærkninger mhp. at give en tilbagemelding forud for at aftagerpanelerne 
forelægges dekanen til endelig godkendelse. 
Aftagerpanel CUR, SFK og Master i klinisk sygepleje: studienævnet vil gerne udpege 
internationalt medlem samt et medlem fra industrien fx Coloplast, som prodekanen 
foreslår. Der vil blive arbejdet videre med det på et senere møde.  
Aftagerpanel Optometri og synsvidenskab: udover inputgiver til uddannelsen betrag-
tes aftagerpanelet også som en kanal til at skabe kendskab til uddannelsen og kandi-
daternes kompetencer.   
Der afholdes møde med de to aftagerpaneler hhv. den 23. og 25. august. Invitatio-
nerne sendes ud snarrest.  
 
8. Drøftelse og beslutning: Kursusevaluering E16 
Hhv. studieleder og uddannelsesleder gennemgik kursusevalueringer og kursusan-
svarliges input til disse vedr. metodesporet og de monofaglieg optometriske fag. Og 
studienævnet drøftede om evalueringerne gav anledning til yderligere handling.  
 
8.1 Kandidatuddannelserne  
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8.1.1 Metodiske fag 
 
 
Studienævnet ønsker at evalueringerne kan sorteres efter den uddannelse, de stude-
rende er indskrevet på. Mulighederne undersøges af administrationen.  
 
Epidemiologi og biostatistik 
Der er forskel på Aarhus og Emdrup i forhold til, hvad de studerende oplever at have 
lært på kurset. Der arbejdes lige nu på at afklare, hvem der skal undervise i statistik i 
Emdrup til efteråret også forhåbentligt valgfaget på 2. semester. Håber at finde en 
underviser, der gør, at faget bliver lettere og mere tilgængeligt for de studerende.  
Der kommer fremadrettet flere øvelser, der retter sig mod sygeplejefaget.  
I Emdrup er det ønsket, at der fremadrette er en større integration mellem epidemio-
logi og biostatistik i øvelserne i undervisningen.  
De studerende kommer med forskellige forudsætninger. Der er søgt penge til et pro-
gram, hvos de studerende kan opdatere des matematiske færdigheder, men det er 
endnu uvist, om det bliver en realitet.  
Det vil i forhold til særligt de studerende på sygepleje være fortsat opmærksomhed på 
oplysning og forventningsafstemning forud for optag.  
 
Kvalitativ metode  
Også her kommer de studerende med meget forskellige forudsætninger. Arbejde med 
at imødekomme de studerendes ønske om mere feedback. Arbejde på at forelæsnin-
ger og holdtimer så vidt muligt adskilles, så man har mulighed for at forberede hold-
timerne efter at have været til forelæsningen og ikke inden som det er nu. Kan man 
arbejde med et ”Kvalicenter”? 
 
 
8.1.2 Monofaglige fag 
8.1.2.1 Kandidatuddannelsen i sygepleje 
Punktet blev udsat.  
 
8.1.2.2 Kandidatuddannelsen i optometri  
Patologisk optik 
Mange er tilfredse. Der er udfordringer med lærerbogen.  
 
Anvendelse af diagnostika 
Er ligeledes også udfordringer med litteraturen. Der er arbejdet med at finde egnet 
lærerbogsmateriale. Undervisningen justeres løbende.  
 
8.1.2.3 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
Punktet blev udsat.  
  
8.1.3 Valgfag 3. semester    
Punktet blev udsat. 
   
8.2 Masteruddannelsen i klinisk sygepleje  
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Punktet blev udsat.  
 
 
9. Beslutning: Studenterdeltagere ved forårets statusmøder 
Ved statusmødet for uddannelserne den 15. juni deltager studienævnenets næstfor-
mand som studenterrepræsentant. Dertil skal der findes en studenterrepræsentant 
for hhv. Sygepleje og Optometri, som kan deltage i de dele af mødet, hvor de mono-
faglige dele af de to uddannelser drøftes. Studienævne drøftede, hvilke to studerende, 
der skal deltage i mødet. Det blev aftalt at spørge Julie Viola Jensen samt Sally Jakob-
sen, som ikke var til stedet på studienævnsmødet, om de har mulighed for at deltage.  
 
10. Gensidig orientering 
Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer imel-
lem.  

 
10.1 Orientering ved studienævnsformand 
Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at hun stopper som studieleder på uddannel-
sen til august og som studienævnsformand, når valgperioden udløber først i det nye 
år. Cecilia har været glad for at være studieleder og studienævnsformand, men skal 
fremadrettet bruge endnu mere tid på sin forskning.  
 
Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om mulig proces for studieordningsændringer 
fremadrettet. Der kommer løbende forslag til såvel som mere omsiggribende ændrin-
ger til studieordningerne fra de kursusansvarlige. Cecilia foreslår derfor, at ændrings-
forslagene samles sammen til senere drøftelse og gennemgang af hele studieordnin-
gen, fx efter uddannelsesevalueringen er gennemført. Studienævnet bakkede op om 
ideen.  
 
Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at der er kommet tal for ansøgere til kandi-
datuddannelserne. Det er fornuftigt ud på uddannelserne.  
 
10.2 Orientering ved næstformand 
Der blev ikke orienteret om noget under dette punkt.  
 
10.3 Orientering ved uddannelseslederne 
Der blev ikke orienteret om noget under dette punkt.  
10.4 Orientering ved HE Studier 
Eline Skjøttgaard orienterede om, at der er foretaget fejlretning i studieordningen for 
Kandidatuddannelsen i sygepleje fra cand.cur. sygepleje til cand.cur. 
 
11. Eventuelt  
Kirsten Beedholm nævnte, at der arbejdes med ideen om, at det i forbindelse med 
præsentation af valgfagsudbuddet til E18 kunne være en mulighed, at kursusansvarlig 
lavede en kort præsentationsvideo af deres fag.  
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