
Møde den: 15. januar 2016, kl. 8.30-10.30  

Aarhus: Værkstedet, Sektion for Sygepleje 

Emdrup indgang B8, lokale B274 

 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

  

Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Syge-

pleje), Kirsten Beedholm, Michael Væth, Jesper Hjortdal (uddannelsesleder Optometri, 

deltager til kl. 9.45), Dorte Rytter (uddannelsesleder, SFK) 

 

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Gunvor Dich-

mann Thyssen 

 

Observatører: Pernille Lindhardt Mikkelsen, Anne Aggerholm Jønsson (studenterstu-

dievejleder), Sally Jakobsen (Observatør) 

 

Deltagere AU Uddannelse: Jeppe Norskov Stokholm (referent), Lise Ask Andersen 

(sagsbehandler, deltager i punkt 2, studentersager)  

 

Afbud: Signe Krejberg Jeppesen 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Studentersager 

Sager til behandling 

 

Bilag:  Sag 1 inkl. bilag 

 Sag 2 - inkl. bilag 

 

 

Orientering om sager afgjort af Studieleder/Studienævnsformand uden for mø-

derne. 

Bilag:  Dispensationssager oversigt 

 

 

3. Godkendelse af valgkurser og ny valgfagsgruppe i studieordningerne 

 

Bilag:  Forslag til ny valgfagsgruppe  

 

Kursusbeskrivelser 

Borger og patientinvolvering_teori og metode til nye praksisformer 

2016 

Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske analyseformer 



Eksistentielle fænomener 

F+ªnomenologi og hermeneutik som filosofi og metode 

Rehabilitering og recovery 

Sp+©rgeskema 

Sundhedsfagligt engelsk 

Sundhedsfremmende praksis teori og metode 

Sundhedsm+Ñl ÔÇô begreber og statistisk analyse 

Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise 2016 godkendt 

Telemedicin_Telehealth_e-health jan 16 

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden 

Udvikling og evaluering af interventionsstudier (1) 

Videreg+Ñende statistiske metoder  

 

4. Forslag om at ændre omfanget af eksamensopgaven på kurset Intro-

duktion til sundhedsvidenskabelig forskning på Den Sundhedsfagli-

ge Kandidatuddannelse 

 

Uddannelsesleder på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Dorte Rytter, 

foreslår, at omfanget på eksamensopgaven reduceres fra 6 normalsider til 5 

normalsider. Ændringen skal være gældende fra næste gang kurset udbydes, dvs. 

E2016. 

 

Aktuel beskrivelse af eksamensformen og omfang 

Fri hjemmeopgave  

Censurform: ingen censur  

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået  

Bemærkninger:  

Prøveform: Fri hjemmeopgave i grupper mellem 1-3 studerende.  

 

Omfang: Max 14.400 anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til 6 normal-

sider pr. gruppe. 

Tilladte hjælpemidler: Alle  

 

Foreslået beskrivelse af eksamensformen og omfang 

Fri hjemmeopgave  

Censurform: ingen censur  

Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået  

Bemærkninger:  

Prøveform: Fri hjemmeopgave i grupper mellem 1-3 studerende.  

 

Omfang: Max 12.000 anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til 5 normal-

sider pr. gruppe. 

Tilladte hjælpemidler: Alle  

 



5. Forslag om at justere målbeskrivelsen og rammerne for eksamen på 

kurset Relation er og interaktioner 

 

Bilag: Forslag om at justere målbeskrivelsen og rammerne for eksamen på kur-

set Relation er og interaktioner 

 

6. Evaluering – kommentarer fra kursusansvarlige 

Udskudt punkt fra på mødet i december. 

 

Studienævnet gennemgik på mødet den 22. september de studerende evaluerin-

ger af undervisningen i foråret 2015 på de tre uddannelser.  

 

Dele af de kursusansvarliges kommentarer til evalueringsresultaterne er nu ind-

kommet fra CESU, og det er disse, studienævnet bedes forholde sig til. I bedes 

være opmærksomme på, at rapporterne med undervisernes kommentarer ikke er 

fuldstændige, da ikke alle kursusansvarlige har indsendt kommentarer trods 

rykkere med opfordring hertil. Af samme årsag er der ikke vedhæftet en rapport 

fra Sygepleje 

 

Evalueringsresultaterne fra undervisningen i F2015 er vedlagt til orientering, det 

vil sige, det er ikke disse, der skal behandles på mødet. 

 

Bilag: Optometri_rapport_F2015 - kommentarer fra underviserne 

Optometri_rapport_F2015 

Optometri_rapport_F2015 – kommentarer 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 – kommentarer 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 - kommentarer fra underviserne 

Sygepleje_rapport_F2015 – kommentarer 

Sygepleje _rapport_F2015 

 

 

7. Orientering vedr. studieledertal 

 

8. Evaluering af specialeseminar på Sundhedsvidenskab 

Ved Damian A. Hertoft Goldberg, Vejledning og Studieinformation 

 

9. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 

imellem.  

 Orientering ved studienævnsformand 

 Orientering ved næstformand 

 Orientering ved uddannelseslederne 

 Orientering ved HE Studier 



 

10. Evt.  

 

 


