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Mødedato: 25. oktober 2021 kl. 14.15-16.00  

Mødested Aarhus: 1611-040 

Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

 

VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Christina Catherine Dahm, Annelise Norlyk, 

Jesper Hjortdal, Niels Trolle Andersen  

 

Studerende (medlemmer): Marcell Plont  

 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen, Eva Kvistgaard Arent (gæst) 

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, Nanna Bach Nissen, Louise 

Dalsgaard Christensen 

 

1. Beslutning: Dagsorden  

Dagsorden godkendes.  

Christina tilføjer punkt vedrørende DEFACTUM til eventuelt.  

 
2. Beslutning: Studentersager 

Ingen studentersager til behandling. 

 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Vedrørende sag 2 i oversigt: Christina har haft kontakt med den studerende og 

påpegede det urimelige i, at studerende på erhvervskandidatordningen, der søger 

barselsorlov fra deres arbejde, ikke kan gå til eksamen og afslutte semestret. Eva Arent 

orienterede dog om, at den studerende efter korrespondance med AU Optag har fået 

lov til at gå til eksamener og kan afslutte denne termin, selvom hun søger orlov (i 

december) og dermed ikke opfylder kravet om de 25 timers arbejde, som 

erhvervskandidatordningen kræver. Anne orienterer Helle Bønsøe Nielsen om, at 

afgørelsen er ændret, så det kan registreres korrekt.    

Sagerne blev ellers taget til efterretning. 
 

 

4. Beslutning: Databeskyttelse og GDPR 

Baggrund 
Der er udviklet nyt onlinekursus til Healths studerende, der vedrører GDPR. Health 

Uddannelsesforum mener, at dette kursus er væsentligt, set i betragtning at, at 

Healths studerende – som fremtidige professionelle i/omkring sundhedssektoren – får 

forståelse for praktiske og etiske forhold i forbindelse med håndtering af data og 
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sundhedsrelaterede oplysninger. Health Uddannelsesforum har derfor bedt 

studienævnet om at pege på et eller flere kurser, hvor GDPR-kurset kan få sit ophæng.  

 

Studienævnet drøftede, at de studerende allerede på 2. semester har mindre akademiske 

opgaver, hvor kendskab til GDPR er relevant. 

Studienævnet besluttede at pege på følgende kurser, hvor GDPR-kurset kan få sit 

ophæng:  

 

• Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab 

o Patologisk optik – 1. semester 

• Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

o Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning– 1. semester 

• Kandidatuddannelsen i sygepleje 

o Afventer – Kirsten og Annelise vil tale med fagmiljøet. Forslaget sendes 

i mailhøring i studienævnet.  

 

 

5. Godkendelse: Revision af metodefag 

 

Baggrund 

På studienævnsmødet i august måned blev der nedsat en projektgruppe, der skulle 

revidere de tværgående metodefag. Projektgruppen har i samarbejde med 

kursusansvarlige for metodefagene udarbejdet forslag til ændringer.  Ændringerne er af 

mindre grad men afspejler undervisningen bedre. Desuden er det læringsindhold, som 

tidligere var beskrevet som ”en forskningsmetodologiske introduktion”, der var fælles 

for de to kurser på 1. semester blevet skilt ad, således at læringsmålene på de enkelte 

kurser dækker det, som der reelt undervises i. 

 

Epidemiologi og biostatistik 

Her er ikke foretaget store ændringer. De første to læringsmål om videnskabsteori er nu 

udelukkende kvantitativ rettet.  

Niels foreslog at ændre ”redegøre” til ”have kendskab til” ved læringsmål 1 og 2.  

Studienævnet tilsluttede sig dette forslag.   

 

Kvalitative metoder 

De første to læringsmål om videnskabsteori er nu udelukkende kvalitativt rettet. Øvrige 

læringsmål er konkretiseret og afspejler det, der foregår i virkeligheden.  

 

Videregående Kvalitativ 

Indholdsmæssigt er der ikke ændret meget, men præciseret. Til gengæld er der forslag 

om at ændre eksaminationstiden, så den svarer til tilsvarende metodekursus i statistik, 

som er 30 minutter.   

 

Statistik 

To læringsmål er koblet sammen, og under eksamen er der tilføjet en præcisering af, at 

den samlede vurderingen sker med hovedvægten på den mundtlige del.  
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Studienævnet godkendte forslaget, og reviderede formål/læringsmål kan 

implementeres fra september 2022 i nuværende studieordninger.  

 

 

6. Godkendelse: Ny revideret studieordning for kandidatuddannelsen i 

optometri og synsvidenskab 

 

Jesper gennemgik den seneste del af revisionen - inklusiv høringsproces, hvor få 

høringssvar har givet anledning til mindre ændringer. Han forklarede desuden, at der 

har været afholdt møde i styregruppen, hvor den nye ordning er blevet godkendt.  

Den reviderede studieordningen indeholder ikke store ændringer, men inddrager ny 

teori inden for ortopti samt en justering af de monofaglige kurser. Jesper forklarede 

desuden, at den kliniske portfolio mangler at blive udarbejdet. 

Studienævnet tilsluttede sig forslag til ny studieordning.  

 

Da bilagsmaterialet ud over studieordningen også indeholdt tekst, som vedrører 

kursuskataloget, blev det besluttet, at der rundsendes en version af den nye 

studieordning, som kun indeholder den tekst, som udgør studieordningen. Såfremt 

der ikke er nogen kommentarer/indsigelser til den version, er den nye studieordning 

godkendt af studienævnet og kan sendes til godkendelse ved dekanen i november.   

 

 

7. Drøftelse: Undervisningsevalueringer F22 

 

Studienævnene skal bl.a. kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne. Derfor 

gennemgår studienævnene to gange årligt undervisningsevalueringerne fra det seneste 

semester - i dette tilfælde F21.  

 

Studienævnet besluttede denne gang at fokusere på de to kurser, der havde røde 

indikatorer og genoptage drøftelsen af kursusevalueringerne på mødet i november.  

 

Aarhus - Rød 

o Kandidatspeciale (OPTO) 

o Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet (SFK) 

 

Kandidatspeciale 

Jesper forklarede, at specialekurset normalt ikke evalueres, men at han efter en 

reminder på mail havde valgt at offentliggøre evalueringen. Dog er spørgsmålene, ikke 

er tilpasset kandidatspecialet, hvilket afspejler sig i besvarelserne. Ønsker man 

fremadrettet at evaluere specialet, bør man udforme specifikke spørgsmål, der 

omhandler forløbet på specialet.  

 

Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet 

Kirsten og Christina følger op på muligheder for at tilbyde undervisere hjælp til 

Brightspace, da evalueringerne særligt peger på mangel på struktur i BlackBoard (som 
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nu erstattes af Brightspace).  Studienævnet drøftede desuden, om der var andre tiltag, 

man kan tilbyde underviserne. Spørgsmålet afventer dog evt. ændringer i aftalen med 

DEFACTUM. 

  

 

8. Høring: Udkast til ny kvalitetspolitik  

 

AUs Uddannelsesudvalg ønsker at indhente kommentarer til ny AU kvalitetspolitik 

inden endelig godkendelse i Universitetsledelsen i december måned.  

 

Studienævnet var positivt over for kvalitetspolitikken, og ser den som et udtryk for god 

vilje og sympatiske delpolitikker med den studerende i centrum.  

Studienævnet havde følgende kommentarer:  

 

Delpolitik 1-1  

Kan man formulere en sætning, der favner bredden og diversiteten af AUs studerende? 

På IFS har vi både EVU (masteruddannelser) og kandidatuddannelser med optag fra 

professionsbacheloruddannelser, hvor den studerende kommer med en anden 

baggrund end en gymnasial uddannelse. 

 

Delpolitik 1-3 

Samme problematik som delpolitik 1-1– taler man evt. lidt ned til de studerende i denne 

sætning? Kan man lave en sætning som tager højde for, at en del studerende allerede er 

aktivt og selvstændigt tænkende?  

  

Delpolitik 2- 3 

”En varieret portefølje af eksamensformer (…)” – Sætningen fremstår som om, at det er 

variationen i eksamensformerne, der sikrer, at det lærte afprøves, og at de studerende 

vurderes retfærdigt. Det er vel ikke det, der menes? 

 

Delpolitik 3 -2 

”Løbende dialog” – hvad ligger der i det? Det giver indtryk af, at det er daglige/ugentlige 

dialogmøder, hvilket næppe kan imødekommes inden for nuværende rammer.  

 

Delpolitik 4  

Ingen kommentarer 

 

Kommentarerne er sendt til Hanne Johansen den 25. oktober 2021.  

 

9. Gensidig orientering 

 

Fremtidens arbejdsmarked 

Kirsten orienterede om temadag i foråret 2022 omkring ”Fremtidens arbejdsmarked”. 

Temadagen udarbejdes af VIP og studenter, som repræsenterer IFS tre studienævn. 

Fra SUND er Sanne Angel og Louise Dalgaard (SFK) repræsentanter.   
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Undervisningsmiljøvurdering 

På sidste studienævnsmøde skulle studienævnet indberette mulige tiltag til at 

understøtte det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på AU. Studienævnet foreslog en 

mulig studenterforening. Prodekan Lise Wogensen Bach støtter dette og opfordrer til, 

at der søges økonomisk støtte til dette ved prodekanen. Studienævnet vil arbejde 

videre med denne mulighed.   

 

Seminardag i december 

Kirsten oplyste, at oplægsholder er på plads og mere information følger.  

 

Erhvervskandidaterne på SFK – Valg 2021 

Erhvervskandidaterne på SFK har ikke været opstillingsberettigede ved en fejl. 

Dekanen har godkendt, at de skal være opstillingsberettigede, men vi afventer stadig, 

om det er muligt for dem at stille op til nuværende valg eller først i 2022.   
 

 

10. Evt.  

DEFACTUM 

Christina forklarede, at aftalen med DEFACTUM er opsagt. Christina undrede sig 

over, at studienævnet ikke var blevet orienteret om det.  

 

 


