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Mødedato: 25. januar 2022 kl. 13.00-14.45  
Mødested Aarhus: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Niels Trolle Andersen, 
Christina Catherine Dahm  
 
Studerende (medlemmer): Louise Dalsgaard Christensen 
 
HE Studier: Anne Møller Jeppesen, Helle Bønsøe Nielsen 
 
Afbud: Lene Kristine Konrad, Nanna Bach Nissen, Marcell Plont, Jesper Hjortdal 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes.  
Louise Dalsgaard Christensen tilføjede nyt om BrightSpace-forum.   
Niels Trolle tilføjede punkt vedr. online eksamensform på kurset i Epidemiologi og 
biostatistik vinterterminen 21/22.  
Begge punkter tilføjedes Gensidig orientering.  
 
 
2. Beslutning: Studentersager 
Sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg  
Studienævnet afslog den studerendes dispensationsansøgning om et 4. prøveforsøg. 
Studienævnet fandt ingen usædvanlige forhold, der vil kunne begrunde en dispensation, og 
gav derfor afslag på det foreliggende grundlag. Studienævnet drøftede 
proportionalitetsprincippet, men da dette ikke kan stå alene, kunne studienævnet ikke 
basere en dispensation alene på dette.   
Studienævnet drøftede, om det er muligt at inddrage information om sygdom ved eksamen 
i digital eksamen – særligt ved stedprøverne. Information om sygdom under eksamen står 
allerede beskrevet på studieportalen.  
Anne Møller Jeppesen undersøgte muligheden efter mødet, og det viser sig, at der allerede 
linkes i Digital Eksamen til studieportalen med information om sygdom ved eksamen – 
også ved eksamen i Epidemiologi og biostatistik.  
 
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  
Sagerne er taget til efterretning.  
 
 
4. Drøftelse: Uddannelsesevaluering – 5 års-evaluering 
Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker 
inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og rammer for 
uddannelseskvalitetsprocesser. 
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Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden og i særlig grad 
forholde sig til uddannelsen set i et helheds- og samfundsperspektiv.  
 
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje og 
masteruddannelsen i klinisk sygepleje skal evalueres i 2022. 
 
Der er udpeget følgende i projektgruppen:  

• Studieleder, Kirsten Beedholm 
• Uddannelsesleder, Christina Dahm 
• Uddannelsesleder, Annelise Norlyk,  
• Studienævnsnæstformand, Andreas Vestergaard Kjær 
• HE Studier, Vibeke Westphall  

 
Studieleder, Kirsten Beedholm orienterede om opstarten og lagde op til, at studienævnet 
overvejede særlige områder, som projektgruppen evt. kan fokusere på. Her blev der drøftet 
følgende områder: 

• Sygepleje: fokus på APN linjen 
• Sundhedsfaglig: evaluering/status på erhvervskandidatordningen og studiemiljø 
• Masteruddannelsen i klinisk sygepleje: revision af uddannelsen med start 

september 2023.  
• Hvad forventer aftager og uddannelsesinstitution, at de studerende kan, når de har 

færdiggjort en 2-årig kandidatuddannelse.  
o Dette emne vil studienævnet dog også berøre, når der fastsættes ny dato for 

studienævnsseminar, som blev aflyst i december pga. Corona.  
 
Studienævnet drøftede endvidere eksterne eksperter:  

• Uddannelsesleder Annelise Norlyk foreslog Annette Secher, der har været med i 
opbygningen af APN-linjen 

• Niels Trolle forslog et internationalt perspektiv på evalueringen. Han foreslog at 
inddrage en ekspert fra et hollandsk universitet (hvor uddannelserne ligner de 
danske). Han foreslog også UiT – Norges arktiske universitet.  

• Christina Dahm foreslog SDU’s pendant til studieleder Kirsten Beedholm.  
 
Projektgruppen vil arbejde videre. I marts skal prodekanen godkende de indstillede 
eksperter.  
 
 
5. Godkendelse: Valgfag E22 
 
Nye valgfag E22 er blevet gennemgået af kursusansvarlige endnu en gang. Studienævnet 
vurderede, om de kunne godkende udbuddene på det foreliggende grundlag og drøftede 
desuden ændringer og/eller tilføjelser til kurserne.  
 
Evidensbaseret klinisk sygepleje 
Uddannelsesleder Christina Dahm vurderede, at prøveformen ikke står klar, hun 
efterspurgte hvorledes de studerende kan udprøves individuelt. Hertil foreslog hun, at man 
på kurset kunne overveje at afholde oplæg med opponenter for at skabe en drøftelse på 
kurset. Hun tilføjede, at det er vigtigt at sikre, at de studerende deltager aktivt igennem hele 
semestret.    
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Side 3/4 

 
Evalueringsmetoder og teorier  
Studienævnet vurderede, at den historiske gennemgang af evalueringsteorier stod mere 
centralt, end ønsket, da der også på kurset skal arbejdes læringsaktiviteter, der giver de 
studerende ’hands-on’-erfaringer med hvordan de forskellige teorier omsættes til 
evalueringsstudier. Studieleder Kirsten Beedholm oplyste, at hun har talt med 
kursusansvarlig om dette og vurderede, at kursusbeskrivelsen skal formuleres på ny og 
inddrage, hvordan de studerende kan arbejde med teorierne/metoderne. Louise Dalsgaard 
tilføjede, at det kunne være relevant at inddrage eksempler fra praksis til at kunne vurdere 
metoderne.  
Studienævnet vurderede, at kurset vil kunne godkendes under forudsætning af, at der 
inddrages anvendelighed – formål tre i kursusbeskrivelsen. 
 
Patientsikkerhed 
Studienævnet foreslog, at kursusbeskrivelsen slankes en smule mere.  
Desuden pointerede nævnet, at det er vigtigt, at prøveformen ligger op til, at alle skal være 
aktive i gruppen.  
 
De endelige beskrivelser sendes på mail til godkendelse i studienævnet snarest.  
 
 
6. Godkendelse: Valgfag fra folkesundhedsvidenskab 
Studienævnet drøftede om valgfaget ved Folkesundhedsvidenskab kan forhåndsgodkendes.  
Studienævnet forhåndsgodkendte kurset, og det indsættes som en del af valgfagsudbuddet 
for E22.  
 
 
7.  Godkendelse: Forebyggende og rehabiliterende interventioner – den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
Studienævnet drøftede, hvorvidt de ville godkende gruppestørrelsesændring fra 3-4 til 4-6 
studerende på kurset – dog uden at ændre på maks. antal sider.  
Louise Dalsgaard forklarede, at det er en stor opgave på kursuset – og erfaringen viser, at 
det vil være fint med en større gruppe.  
Studienævnet kunne dog ikke komme frem til en konklusion, da der rejste sig en række  
muligheder og spørgsmål, som kun kursusansvarlig kan svare på. Studieleder Kirsten 
Beedholm indkalder kursusansvarlig og uddannelsesleder til et møde for at komme frem til 
en indstilling.  
Indstillingen sendes rundt på mail, når denne er klar.  
 
 
8. Gensidig orientering 

• Louise Dalsgaard Christensen orienterede om et BrigthSpace- forum (med både 
undervisere og studerende), som indstilles til HUF. Det bliver et forum, hvor man 
kan byde ind med ændringer og tilbagemeldinger.  

• Niels Trolle oplyste, at der er indberettet 2 +3 studerende for eksamenssnyd til 
eksamen i Epidemiologi og biostatistik. Han vurderede, at omlægning af denne 
eksamen desværre ikke er optimal.  

• Christina Dahm orienterede om informationsmøde med potentielle ansøgere for 
SKF. Spørgsmålene fra mulige studerende omhandlede primært 
erhvervskandidatordningen.  
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• Niels Trolle orienterede, at statistikkurset kører online i februar, da kurset er en 
blanding af studerende fra flere forskellige hold og både Campus Aarhus og Campus 
Emdrup.  

 
 
9. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde  
Ingen kommentarer.  
 
10. Evt.  
Intet 
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