
 

 

 

 

Uddannelsesbetjening og 

Vejledning (UDVEJ) 

Aarhus Universitet 

Vennelyst Boulevard 9 

8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8716 7414 

E-mail: health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 

 

Referat 
 

 

 

Side 1/4 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

Mødedato: 1. juli 2021 kl. 10.15-12.00  

Mødested Aarhus: Zoom 

Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

 

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

Jesper Hjortdal, Niels Trolle Andersen  

 

Studerende (medlemmer): Louise Dalsgaard Christensen,  

 

HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Anne Møller Jeppesen 

 

Afbud: Nanna Bach Nissen, Sascha Thorup, Marcell Plont, Rikke Ørbæk Møgelberg, 

Lene Kristine Konrad 

 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden.  

 

2. Beslutning: Studentersager 

Baggrund - sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg  

Studienævnet imødekom ansøgning om 4. prøveforsøg med begrundelse i den vedlagte 

dokumentation og proportionalitetsprincippet.  

 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.  

 

 

4. Godkendelse af ny studieordningen til høring: Kandidatuddannelsen i 

Optometri og synsvidenskab 

Baggrund 

Studienævnet nedsatte i oktober 2020 en projektgruppe til at udarbejde et forslag til ny 

studieordning for kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab.  

 

Rammerne for studieordningsrevisionen er: 

• Der skal fortsat være fælles metodefag (30 ECTS) med Den sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i Sygepleje 

• Der skal fortsat være en fælles valgfagspulje med Den sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i Sygepleje 

• Der skal fortsat være et afsluttende speciale på 30 ECTS 

• Den nye studieordning må ikke være dyrere end den eksisterende  

 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Referat 
 

 

Side 2/4 

Således drejer revisionen sig om de 50 ECTS monofaglige kurser på uddannelsen og en 

justering/udvikling af disse. 

 

Jesper fremhævede også muligheden for at efteruddanne sig til ortoptist (skele-

terapeut).  Jesper tilføjede slutteligt, at revisionen har været gennemgået i 

styregruppen, som havde nogle mindre forslag men som overordnet var positiv overfor 

den nye ordning.   

Studienævnet vurderede, at formål og læringsmål skaber fin sammenhæng til 

kompetenceprofilen.  

Studienævnet godkendte forslaget til ny studieordning.  Projektgruppen mødes den 2. 

juli 2021, og herefter skal den nye ordning i høring til august.  

 

 

5. Godkendelse: Justeringer af nye kurser på kandidatuddannelsen i 

sygepleje 

 

Baggrund 

For at tydeliggøre læringsmål og formål har uddannelsesleder og studieleder udarbejdet 

forslag til revision af fire af de nye kurser på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

 

De fire kurser er:  

• Klinisk projekt 

• Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen 

• Patient- og borgerrettet sygepleje 

• Helhedsvurdering af patienter med komplekse problemstillinger 

 

Klinisk projekt 

Læringsmålene er blevet præciseret i samarbejde med kursusleder. Der foreslås at 

ændre censurform fra intern til ekstern censur. Dette for at tilpasse eksamens-og 

censurformerne på de to linjer (NS og APN), idet de to linjer har fælles kompetenceprofil 

og læringsmål for specialet. Kurset er placeret på APN-linjen på 3. semester.   

 

Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen 

Titel på kurset foreslås ændret til Organisering og koordinering i sundhedsvæsenet. 

Derudover er læringsmål blevet præciseret. Kurset er placeret på APN-linjen på 3. 

semester.  

  

Patient- og borgerrettet sygepleje 

Titel på kurset ønskes ændret til Menneskers livssituationer i relation til sygdom, da 

denne titel bedre afspejler indhold og formål. Læringsmålene er desuden præciseret.  

Kurset er placeret på NS- linjen på 2. semester.  

 

Helhedsvurdering af patienter med komplekse problemstillinger 

Kursets læringsmål og formål er blevet præciseret. Kurset er placeret på APN-linjen på 

2. semester.   
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Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer. De, der vedrører sproglig 

præcisering af læringsmål mv., kan implementeres straks. Øvrige ændringerne (fra 

intern til ekstern censur samt kursusoverskrifter) kræver formegentligt en formel 

studieordningsændring og må derfor afvente godkendelse af revisionen af de fælles 

metodefag, som vi ske sammen med godkendelse af den nye studieordning for 

optometri og synsvidenskab.   

 

 

6. Drøftelse: Dimittendundersøgelse – Uddannelseszoom 

Baggrund 

Dimittendundersøgelsen har bl.a. fokus på, om de tillærte kompetencer matcher 

arbejdsgivernes efterspørgsel.  Studienævnets drøftelse skal også her ses i 

sammenhæng med uddannelseskvalitetsprocesserne, dvs. årlig status og 5-årige 

uddannelsesevalueringer, hvor der anlægges et helhedsperspektiv på uddannelsernes 

kvalitet. Resultaterne af dimittendundersøgelsen suppleres af registerdata for ledighed 

fra Danmarks Statistik. 

 

Overordnet set ser data fra opgørelsen fin ud med lav ledighed på alle uddannelser. 

Kirsten tilføjede dog, at man skal være opmærksom på, at der er brug for sygeplejersker, 

da der generelt er  lav ledighed – men spørgsmålet er, om de nyuddannede 

kandidatstuderende får brugt den tillærte viden i deres arbejde.  

Studienævnet hæftede sig ved, at der ser ud til at være en godt match mellem 

kompetencer og efterspørgsel. På den baggrund ser studienævnet ingen grund til at 

foretage yderligere ændringer, end de der allerede er planlagt.  

Kirsten oplyste, at aftagerpanelerne i august/september vil indeholde et kort oplæg om 

dimittendundersøgelse ifm. drøftelse af kompetenceprofil og fremtidsperspektiver.   

 

Niels udtrykte ønske om, at meget lange dagsordener med meget læsestof fremadrettet 

frigives i bedre tid (7 hverdage før mødet). 

 

 

7. Orientering:  Studienævnsmøder i E21 

Kirsten og Anne laver en plan for efterårssemestrets møder. Nogle med fremmøde andre 

via Zoom.  

 

 

8. Orientering: Spisning i studienævnet 

Niels foreslog, at vi mødes i studienævnet evt. på Hotel Marselis og drøfter overordnet 

emne. Der arbejdes videre med dette forslag.  

 

 

9. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde 

Ingen kommentarer 

 

10. Gensidig orientering 
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Studienævnsformanden/Studieleder 

Kirsten fortalte kort om statusmødet i starten af juni, som forløb fint. Videre drøftelse 

af handleplan bliver det taget op i studienævnet efter sommerferien.  


