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Mødedato: 25. august kl. 14.15-16.00  
 
Mødested Aarhus: 1260-310 (Institut for Folkesundhed) 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels 
Trolle Andersen  
Studerende (medlemmer): Andreas Vestergaard Kjær (MKS), Anna Ring Madsen (SFK – 
erhvervskandidat)  
Studerende (suppleanter): Julie Pajaniaye (SFK - erhvervskandidat) 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Lene Kristine Konrad, Lise Ask Andersen 
Afbud: Laura Bang Damgaard (CUR Aarhus); Anne Sofie Rask (SFK) 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 

 

2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Orientering taget til efterretning 

 
3. Beslutning: Studentersager 

Én sag til behandling. Der blev givet afslag på 4. prøveforsøg.  

 
4. Beslutning: Godkendelse af revideret kompetenceprofil og kursusbe-
skrivelser til ny studieordning på masteruddannelsen i klinisk sygepleje  
Masteruddannelsen i klinisk sygepleje er under revision. Den nye studieordning skal 
efter planen træde i kraft fra 1. september 2023.  
 
Baggrunden for revisionen er et behov for at få uddannelsens kompetenceprofil og mo-
dulbeskrivelser tilpasset udviklingen i sundhedsvæsenet og i sygeplejefaget og dets ter-
minologi samt for at få beskrivelserne til at afspejle indholdet i undervisningen bedre. 
Revisionen vil ikke medføre grundlæggende ændringer i uddannelsens formål, kompe-
tenceprofil og struktur. 
 
Projektgruppen har udarbejdet 

• Ny kompetenceprofil for uddannelsen 
• Nye kursusbeskrivelser for modul 1-4 

Studienævnet kom med input og kommentarer til de nye beskrivelser, særligt hvad an-
går indforstået sprogbrug samt sammenhæng og progression mellem modulerne. 
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Det blev aftalt,  at kommentarerne sendes på mail til Lise, som samler dem og sender 
til Kirsten og Annelise. Kirsten og Annelise gennemarbejder med inddragelse af kur-
susansvarlige beskrivelserne igen.  
 
Efter planen skal den samlede studieordning behandles af studienævnet på studie-
nævnsmødet den 21. september. Det kan blive svært at nå. Lise ser på om tidsplanen 
kan rykkes lidt. Det kan evt. blive nødvendigt med et kort ekstra møde med henblik på 
behandling af den nye studieordning.  
 
5. Drøftelse: Forslag til fokuspunkter på det 5-årige uddannelsesevalue-
ringsmøde 
På baggrund af den udarbejdede evalueringsrapport kom studienævnet med forslag til 
fokuspunkter på evalueringsmødet den 15. september: 
 

- Udfordringerne med at have både fuldtidsstuderende og erhvervskandidatstu-
derende på SFK og Sygepleje. 

- Er der nye kompetencebehov i fremtiden? 
- Pædagogiske og didaktiske input 

 
Studienævnet bemærkede desuden, at den forholdsvis høje dumpeprocent på enkelte 
kurser ikke behøver at få et særligt fokus. Det er allerede grundigt drøftet, der er 
iværksat adskillige initiativer og det er aktivt besluttet ifm. studieordningsrevisioner, 
at kurserne skal bibeholdes og at det faglige niveau ikke skal sænkes.  
 
6. Orientering: Optagelsestal 2022 
Studienævnet blev orienteret om kandidatoptaget på Health, som det så ud juni 2022. 
Der forventes at foreligge en opdateret version i slutningen af august.  
 
Generelt er optaget på AU og Health faldet en smule. Det gælder også på uddannel-
serne under Studienævnet for Sundhedsvidenskab.  
 
7. Orientering: Årets underviserpris 
Årets underviserpris tildeles hvert år omkring jul. Det er de studerende på Health, der 
kårer årets underviser. De studerende indstiller én prismodtager pr. studienævn. Yder-
ligere information findes her: Årets underviser (au.dk)  
 
På Sundhedsvidenskab går det på tur blandt de fire uddannelser. I 2o22 er turen kom-
met til Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje.  
 
Det aftales, at Andreas sætter en proces i gang på masteruddannelsen.  
 
Studienævnet drøfter om der kan laves et julearrangement af en slags, hvor prisen ud-
deles.  

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/underviser-og-studenterpriser/aarets-underviser/
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8. Orientering: Godkendt referat fra studienævnsmødet 23. juni 
Orienteringen taget til efterretning 
 
9. Gensidig orientering  

Nyt fra formanden 

Kirsten fortæller, at hun har budt de nye studerende velkommen i dag.   

 

Hvert studienævn er blevet bedt om at melde en kandidat ind til arbejdsgruppe vedr. 

digitale kompetencer. Kirsten vil spørge en af de unge lektorer, om de har lyst til at 

deltage.  

 

Nyt fra øvrige medlemmer 

Christina oplyser, at hun har spurgt de nye studerende på SFK om deres faglig bag-

grund. Ca. halvdelen er sygeplejesker, der er ca. lige mange ergoterapeuter og fysiote-

rapeuter, et par jordmødre og en enkelt radiograf.  

 

Christina oplyser desuden, at hun tager på forskningsophold i Bern i Schweiz ½ år fra 

januar 2023. Niels er uddannelsesleder, mens Christina er væk. 

 

Jesper fortæller at programmet for aftagerpanelmødet på Optometri den 11. november 

er på plads. 

 

10. Eventuelt  

Niels oplyser, at CED laver en workshop om studiefaglige reflektionsrum.  

Kirsten Frederiksen, Christina og Niels og Dorte Rytter deltager med deres holdunder-

visere. Workshoppen finder sted den 6. september, hvis andre har lyst til at deltage. 

Primært relevant for undervisere på 1. semester.  

Det aftales, at dem der deltager, fortæller studienævnet om indhold og udbytte efter-

følgende.  
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