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Møde den: 12. marts, 2013, kl. 13.00-15.00 

Studienævn for Sygeplejevidenskab 

 

Lokaler:  

Aarhus: Værkstedet, Sygepleje 

Emdrup: 1. sal indgang B8 

 

Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente Martinsen, lektor 

Hanne Kronborg Foverskov, studerende Trine Ellegaard, studerende Char-

lotte Bjerg Sand Pedersen, studerende Ida Mahler, studerende Carolina 

Krystyna Magnowska (suppleant), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt 

(suppleant), studerende Ina Christensen Holden (suppleant) og studie-

nævnssekretær Jeppe Norskov Stokholm (referent). 

 

Fraværende: studerende Karen Busted (afbud), studerende Ina Christen-

sen Holden (uden afbud) 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering fra Studienævnets formand  

Kirsten orienterede om, at der for Valgkurserne på KA Sygepleje var me-

get begrænsede tilbagemeldinger på evalueringerne.  

Det forventes, at svarprocenter fremadrettet bliver markant højere i for-

bindelse med den fulde udrulning af det nye evalueringssystem. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at arbejdet med at revidere studie-

ordningen for Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje er gået i gang. I den 

gruppe, der er nedsat til at arbejde hermed, har det været vægtet, at der 

inkluderes en dimittend for at kvalificere drøftelserne. Forskningsårsstu-

derende, Master i Klinisk Sygepleje Anne Højager Nielsen deltager i ar-

bejdet.   

Studienævnet vil løbende blive orienteret om arbejdet.  
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Kirsten Frederiksen orienterede om evalueringen af Studiestart 2012. Der 

er stor tilfredshed hermed fra de studerende side. De studerende var spe-

cielt begejstrede for de to ”før-studiestartsdage”, der var arrangeret af de 

2. års studerende på sygepleje. Før-studiestartsdagene bliver som en kon-

sekvens heraf flyttet fra slutningen af august til begyndelsen af septem-

ber, hvor de bliver en integreret del af det officielle studiestart. 

 

Derimod er der mere blandet tilbagemeldinger vedr. Mentorordningen. 

Det er som en konsekvens heraf foreslået, at Mentorordningen bliver et 

frivilligt tilbud, som de nye studerende selv aktivt skal tilmelde sig. De 

studerende får nærmere information herom.  

 

De studerende har desuden efterspurgt at få information om studiestart 

tidligere, end det var tilfældet ifm. Studiestart 2012. Dette tilstræbes. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om konferencen for Aftagerpanelerne i 

december 2012, samt at det fremadrettet bestræbes at afholde en årlig 

samlet konference for panelerne på Health. Den årlige konference tænkes 

afholdt i anden halvdel af november eller første halvdel af december. En 

dato herfor vil blive meldt ud, når den er fastsat.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at de studerende nu har fået tildelt 

specialepladser i Aarhus. Rammerne for, hvorledes de skal fordeles fra 

E13, vil blive forelagt Studienævnet til nærmere drøftelse.  

Studieadministrationen er i færd med at undersøge muligheden for, om 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje på Campus Emdrup kan få tildelt et an-

tal specialepladser til fordeling blandt eventuelle interesserede. 

Den Sorte Diamant har desuden i alt 205 studiepladser, som  må benyttes 

af studerende indskrevet på Aarhus Universitet. De nærmere retningslin-

jer herfor kan ses på nedenstående link: 

 http://www.kb.dk/da/kub/publikum/specialelaesepladser/ 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der har været klager over støj i 

nogle af lokalerne på Dalgas Avenue. Det er der nu taget hånd om, og de 

http://www.kb.dk/da/kub/publikum/specialelaesepladser/
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studerende, der benytter de pågældende lokaler vil forsøge at dæmpe stø-

jen. Der kan dog ikke garanteres, at dette er tilstrækkeligt, da idrætsstu-

derende laver øvelser med musik til, såfremt det ikke er tilstrækkeligt, at 

de forsøger at dæmpe støjen, må vi tage det op igen.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at det har været drøftet, om optagel-

seskriterierne for optag til Masteruddannelsen skal ændres. Da kriterier-

ne allerede er meldt ud til kommende ansøgere, kan der ikke ske ændrin-

ger ifm. optaget i 2013, men der vil blive udarbejdet et forslag med hen-

blik på at få ændret disse ifm. optaget i 2014.  

Studienævnet vil løbende blive orienteret om arbejdet med revisionen af 

adgangskravene. 

 

3. Gensidig orientering 

3.1 Nyt fra studielederen 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om de valgkurser, der bliver udbudt i 

E13. Det drejer sig om følgende 

 

 

 

Århus Emdrup 

Spørgeskema som redskab og meto-

de til udvikling og udforskning af sy-

gepleje (Sussie Laustsen) 

Spørgeskema som redskab og metode 

til udvikling og udforskning af syge-

pleje (Marianne Vamosi) 

Kvalitative metoder som tilgang til 

udforskning af sygepleje (Kirsten 

Beedholm) 

Kvalitative metoder som tilgang til 

udforskning af sygepleje (Bente Mar-

tinsen)  

Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ek-

spertise (Lisbeth Uhrenfeldt og San-

ne Angel) 

Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ek-

spertise (Sanne Angel og Lisbeth Uh-

renfeldt – evt. i samarbejde med un-

derviser i København) 

Patientinvolvering (Kirsten Lom-

borg) 

Sundhedsfremmende sygepleje – teori 

og metode (Hanne Kronborg) 

Metodekursus i udarbejdelse og vur-

dering af kliniske retningslinjer (An-

nette de Thurah) 

Eksistentielle fænomener og problem-

stillinger i forbindelse med alvorlig 

livstruende sygdom (Regner Birke-

lund) 
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Alle kurser blev godkendt af Studienævnet. 

 

3.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

Trine Ellegaard orienterede om, at de to foredrag afholdt af Kari 

Martensen forløb godt. Der var et relativt stort fremmøde i både Aar-

hus og Emdrup, og der har efterfølgende været gode tilbagemeldin-

ger fra de studerende, der deltog. 

 

Trine Ellegaard orienterede om, at de studerende, der er medlemmer 

af Studienævnet, har været på besøg hos de studerende på 2. seme-

ster af Kandidatuddannelsen. Dels for at informerer de studerende 

om arbejdet i Studienævnet, og dels for at informere om hvorledes de 

studerende komme i forbindelse med Studienævnet.  

De studerende i Studienævnet har desuden orienteret de studerende 

på 4. semester af Kandidatuddannelsen samt de studerende Master-

uddannelsen om det samme pr. mail. 

 

Trine Ellegaard orienterede om, at der er studerende, der har ytret 

ønske om at det udover den obligatoriske evaluering af undervisnin-

gen og gives mulighed for at evaluere eksamen (se også punkt 4). 

Mulighederne herfor blev drøftet, og det blev vurderet, at det vil være 

vanskeligt at realisere dette i praksis. Det vil indgå i arbejdet med at 

udarbejde evalueringen fremadrettet. De studerende opfordres desu-

den til at kontakte Studienævnet, hvis der fremadrettet er forhold – 

positive som negative – i forbindelse med eksamen, som der skal 

drøftes nærmere. 

 

4. Orientering vedr. eksamen og eksamensstatistik for terminen 

v12-13 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om statistikken for eksamenster-

minen V12-13 på Kandidat- og Masteruddannelsen  

 

Trine Ellegaard orienterede om, at der blandt de studerende på Kandi-

datuddannelsen havde været flere drøftelser omkring dels afvikling af ek-
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samen i Kursus 2 på 1. semester samt evaluering af Valgmodulerne på 3. 

semester. 

 

Trine Ellegaard informerede om, at de studerende i studienævnet havde 

indsamlet de studerendes kritikpunkter på skrift, som blev forelagt stu-

dienævnet. Studienævnet gennemgik disse punkt for punkt, der blandt 

andet omhandlede introduktion, information og vejledning samt udbud 

af undervisning med udgangspunkt i ph.d. projekter.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at de kursusansvarlige vil blive ori-

enteret om den indkomne kritik, samt at denne vil blive inddraget i for-

bindelse med forberedelse og tilrettelæggelsen af de fremadrettede kur-

susudbud. Hertil orienterede Kirsten Frederiksen om, at der i forbindelse 

med afviklingen af den kommende eksamenstermin fra både Studiead-

ministrationen og undervisernes side vil være fokus på en forbedret in-

formation til de studerende vedr. såvel afviklingen af eksamen som ek-

samensvilkår.  

Studienævnet opfordrede til, at der efter afviklingen af den kommende 

eksamenstermin vil blive evalueret herpå. Kirsten Frederiksen orientere-

de om, at dette vil blive søgt imødekommet. 

 

Et af kritikpunkterne omhandlede blandt andet, at de studerende i både 

Emdrup og Aarhus oplevede dårlig stemning og uafklarede rolle mellem 

censor og eksaminator.  

I den forbindelse orienterede Hanne Kronborg på studienævnsmødet om, 

at eksamensformen i Kursus 2 er en såkaldt ”intern eksamen”. Dette be-

tyder, at eksaminationen jf. eksamensbekendtgørelse skal foretages af en 

eller flere eksaminatorer – og således altså ikke af en eksaminator og en 

censor, som det er tilfældet i forbindelse med ekstern eksamen.  

 

5. Orientering vedr. masterdimittendundersøgelse 

Kirsten Frederiksen orienterede om resultaterne fra Masterdimittendun-

dersøgelsen. Heraf fremgår, at 100% af dimittenderne er i arbejde. Dimit-
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tenderne er generelt tilfredse med uddannelsen og kan bruge denne i de-

res jobfunktioner.  

 

De tilgængelige undersøgelser kan ses her: 

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/gennemsigtighe

d/gennemsigtighed/analyse/ 

 

Dimittendundersøgelsen for kandidatuddannelserne på Health er til ori-

entering igangsat. Studienævnet vil blive orienteret herom, når resultatet 

foreligger. 

 

6. Orientering vedr. regler for reeksamen 

Kirsten Frederiksen orienterede om reeksamen i forbindelse med Kursus 

2., da denne har været diskuteret blandt underviserne.  

 

Diskussionen har drejet sig om retningslinjerne i forbindelse med 3. ek-

samensforsøg. Studieadministrationen undersøger disse nærmere og vil 

orientere herom på det kommende møde i Studienævnet. 

 

7. Godkendelse af reviderede kriterier for prøve i Modul 2 

Bilag: Kriterier for prøve – Modul 2 

Kirsten Frederiksen orienterede om ændringerne i kriterierne for prøven 

i Modul 2, der blev godkendt af studienævnet. 

 

8. Orientering vedr. retningslinier for anmeldelsespligt til Data-

tilsynet 

Kirsten Frederiksen og Trine Ellegaard orienterede om retningslinjerne, 

som Datatilsynet har ændret i maj 2012.  

 

Det nye i Datatilsynets retningslinjer er, at studerendes indsamling og re-

gistrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres pro-

jekt- og specialeskrivning mv. er fritaget fra kravet om anmeldelse til og 

tilladelse fra Datatilsynet under visse forudsætninger.   

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/gennemsigtighed/gennemsigtighed/analyse/
http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/gennemsigtighed/gennemsigtighed/analyse/
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For at være fritaget fra anmeldelsespligten er det for det første et krav, at 

man er studerende på en erhvervsakademi, professionsbachelor, bachelor 

eller kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau. For det 

andet skal indsamlingen og registreringen af personoplysninger ske 

med udtrykkeligt samtykke fra de personer, oplysningerne vedrører.  

Begge krav skal være opfyldt, for at man som studerende er fritaget fra 

anmeldelsespligten.  

 

Retningslinierne er tilgængelige her: 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/ 

Der vil blive lagt link til datatilsynet på hjemmesiden sammen med op-

fordring til at samtykket bliver skriftligt. 

 

9. Spørgsmål vedr. emnebank 

Trine Ellegaard spurgte på vegne af de studerende i studienævnet til, 

hvilke planer der er for at evaluere Emnebanken.  

Trine Ellegaard orienterede om, at spørgsmålet var foranlediget af, at der 

blandt de studerende er et ønske om at ordningen vedr. Emnebanken 

fortsætter, samt at der bliver mulighed for at justere de eventuelle for-

hold, der ikke har fungeret efter hensigten.  

  

Derudover spurgte Trine Ellegaard til, om der er foretaget en opgørelse 

over, hvor mange der har benyttet sig af Emnebanken og om der på nu-

værende tidspunkt er kommet nogle tilbagemeldinger – både fra undervi-

serne eller fra studerende.  

 

Kirsten Frederiksen og Bente Martinussen orienterede om, at der vil blive 

samlet op på forsøget vedr. Emnebanken ved semestrets afslutning 

 

10. Vedr. styrelsens tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirk-

somhed 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Styrelsen for Universiteter 

og Internationalisering har indledt et tilsyn med studienævnenes afgørel-

sesvirksomhed, der bl.a. har fokus på hensynet til ligebehandling af de 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/
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studerende, effektivitet i sagsbehandlingen og de studerendes retssikker-

hed.  

 

Hertil orienterede han om Aarhus Universitets udkast til et svar på styrel-

sens spørgsmål.   

 

Studienævnet drøftede Aarhus Universitets udkast til et svar. Der var in-

gen supplerende kommentarer hertil. 

 

11. Sager 

Behandlede sager siden sidste møde: 

Kandidatuddannelsen 

- Ingen sager 

 

Masteruddannelsen 

- Ingen sager 

 

Sager til behandling 

Kandidatuddannelsen 

Dispensationssager 

Ansøgning vedr. udvidelse af tidsrammen for aflevering af speciale 

- Imødekommet med krav om indgåelse af ny specialekontrakt gæl-

dende fra den 15. marts med aftale om rammerne for vejledning. 

Afleveringsfristen fastsættes sammen med de øvrige studerende, 

dvs. ca. den 1. juni, 2014. 

Antallet af vejledningsgange fastsættes til 7. 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 11a 

 

Ansøgning vedr. skift af studieby fra Aarhus til Emdrup 

- Imødekommet med flertalsafgørelse (4-2) med den begrundelse, at 

der er ledige pladser, dvs. mindre end aktive 35 studerende i Em-

drup. 

Bilag: Sagsfremstilling punkt 11b 
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Masteruddannelsen 

Dispensationssager 

Ingen sager  

 

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt 


