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Mødedato: 23. juni 2022 kl. 14.15-16.00  
 
Mødested Aarhus: Lokale 1611-038 og Zoom 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Christina Catherine Dahm,  
Studerende (medlemmer): Andreas Vestergaard Kjær (MKS), Laura Bang Damgaard 
(CUR Aarhus), 
Studerende (suppleanter): Julie Pajaniaye (SFK - erhvervskandidat) 
HE Studier: Lise Ask Andersen 
 
Afbud: Annelise Norlyk, Niels Trolle Andersen, Anne Sofie Rask (SFK), Anna Ring Madsen, 
Nanna Bach Nissen (CUR Aarhus), Louise Dalsgaard Christensen (SFK – erhvervskandidat), 
Lene Kristine Konrad (studievejleder) 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst  

Orientering taget til efterretning.  
 
3. Drøftelse: Opfølgning seminar 
 
Den 31. maj havde studienævnet seminar med fokus på hvordan uddannelserne kan 
bidrage til, at dimittenderne i højere grad sætter deres kompetencer i spil på arbejds-
markedet.  
 
Studienævnet drøftede, hvad de hver især særligt bed mærke i fra seminaret og hvad 
der er særligt vigtigt at tage med i det videre arbejde.  
 
Gennemgående stillede både studerende og VIP i studienævnet spørgsmålstegn ved, 
hvor stort problemet reelt er. Er der reelt et manglende kompetencematch? Det ser 
måske ikke så alarmerende ud i dimittendundersøgelsen, som tidligere antaget.  
Måske bruger man sine kompetencer uden helt at være klar over det. Det blev nævnt, 
at det ikke er ualmindeligt at man som nyuddannet ikke er helt klar over, hvor og 
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hvordan man kan og ønsker at anvende sine kompetencer. Samt at opnåede kompe-
tencer også dækker over generiske akademiske kompetencer. Uddannelserne skal må-
ske sætte i spil, at de studerende selv har et ansvar for at bringe deres kompetencer i 
spil. Og understøtte, hvordan de kan gøre det.  
 
Det blev nævnt, at sundhedsvæsenet er presset og at det kan gøre det sværere for ar-
bejdsgivere at give plads til at kandidaterne sætter deres akademiske kompetencer i 
spil. Der er brug for folk på gulvet.  
 
Efter sommerferien arbejder studienævnet videre med emnet, som afsluttes efteråret 
2022.  
 
 
4. Orientering: Statusmøde Optometri 

 

14. juni 2022 blev der afholdt statusmøde på Optometri og synsvidenskab. Jesper og 

Kirsten orienterede kort om mødet.  

 

Mødet forløb godt og der blev diskuteret væsentlige aspekter at uddannelsen. Der blev 

bl.a. snakket om rekruttering, frafald og studieintensitet. Det var godt med et status-

møde, hvor der kun var fokus på én uddannelse. 

 

Der bliver udarbejdet en statusrapport inkl. handleplan for 2022/2023. Studienævnet 

præsenteres for denne, når den foreligger. 

 

5. Beslutning: Studenterforening 

 

En lille gruppe studerende har forsøgt at undersøge interessen for en studenterfor-

ening på tværs af de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser. Arbejdet er ikke 

kommet videre hen over foråret 2022 og tovholderen afslutter sin uddannelsen som-

meren 2022. 

 

Studienævnet besluttede at sætte indsatsen i bero for nu. Der er i øjeblikket en proces i 

gang ift. at lave en undersøgelse af, hvad de studerende på de sundhedsvidenskabelige 

kandidatuddannelser forstår ved og forventer af det sociale studiemiljø. De studeren-

des interesse for en studenterforening kan inddrages i denne undersøgelse. Hvis det 

viser sig, at interessen er der, kan det tages op i studienævnet igen.  
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6. Beslutning: Mødedatoer E22 

 

Følgende mødedatoer og tidspunktet fastsættes for efteråret 2022: 

 

Torsdag 25. august kl 14.15-16.00. 

Onsdag 21. september kl. 14.15 – 16.00  

Fredag 28. oktober kl. 13.15 - 15.00 

Onsdag 23. november kl. 14.15 – 16.00 

Tirsdag 20. december kl. 14.15 – 16.00 

 

Lise indkalder til møderne.  

 

7. Gensidig orientering  

Nyt fra formanden 
Optagelsestal 2022: 
De foreløbige optagelsestal er ikke så høje som sædvanligt.  
Optometri: 11-12 studerende (kapacitet 25) 
Sundhedsfaglig kandidat: 58 studerende, hvis de betinget optagede også optages (ka-
pacitet 60) 
Sygepleje: 128 studerende, hvis betinget optagede også optages (kapacitet 150) 
Der er også fald i optagelsestallene på de øvrige kandidatuddannelser på Health.  
Det er endnu ikke endelig tal. Der kan optages flere studerende via 2. runde optage og 
studerende kan springe fra. 
  
5-årig uddannelsesevaluering: 
Selvevalueringsrapporten er klar til at blive sendt i høring hos censorformandskab og 
aftagerpanel. Den sendes ligeledes i høring hos studienævnet. Eventuelle kommenta-
rer vedlægges rapporten.  
Der er ved at blive udarbejdet et program. 
 
Lukning af kandidatuddannelsen i sygepleje i Emdrup: 
Der er møde med Styrelsen ift. at få afklaret nogle juridiske spørgsmål vedr. afvikling 
og overdragelse. 
 
Nyt fra øvrige medlemmer 
Dimission: 
Jesper oplyser, at Toke Bek deltager i dimission i stedet for ham selv. 
Christina oplyser, at Dorte Rytter deltager i dimission i stedte for hende.  
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8. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde 

Orientering tages til efterretning 

 

 

9. Eventuelt  

Christina orienterede om udfordringer medholddannelsen på 1. semester E22.  

På Epidemiologi og biostatistik har holdene de seneste år været opdelt pr. uddannelse. 

Pga. få optagne på Optometri E22, vil et hold kun med optometrister dog blive meget 

lille og holdstørrelserne meget ulige. Christina, Niels og Kirsten Frederiksen har drøf-

tet forskellige muligheder for at blande optometristerne med studerende fra en af de 

andre uddannelser. Det er endnu ikke afklaret, hvor det lander.  
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