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Mødedato: 16. december 2021 kl. 15.00-16.15  
Mødested Aarhus: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Jesper Hjortdal, Niels 
Trolle Andersen, Christina Catherine Dahm  
 
Studerende (medlemmer): Marcell Plont 
 
HE Studier: Anne Møller Jeppesen, Helle Bønsøe Nielsen 
 
Afbud: Louise Dalsgaard Christensen, Lene Kristine Konrad, Nanna Bach Nissen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes.  
 
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.  
 
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  
 
Niels Trolle problematiserede - i forbindelse med en ansøgning hvor en studerende har fået 
afslag på at ændre metodevalg på 2. semester - at de studerende meget tidligt på 1. 
semester (på kandidatuddannelsen i sygepleje) skal vælge, om de vil have det kvantitative 
eller kvalitative metodekursus på 2. semester. Nogle studerende ændrer interessefelt i løbet 
af 1. semester, når de får indsigt i, hvad disse forskningstraditioner indeholder.   
Helle Bønsøe Nielsen tilføjede, at valgfagstilmeldinger er bindende. Problematikken er 
tidligere blevet drøftet i studienævnet, hvor forskellige mulige løsninger blev vendt. 
Beslutningen endte dog med, at valgfagstilmeldingen forblev bindende for at bibeholde ens 
praksis ifm. valgfag. Helle Bønsøe Nielsen eftersender dokumentation til studieleder 
Kirsten Beedholm.  
  
 
4. Orientering: Valgfagsudbud E22 – nye kurser 
Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet på mødet i november, men der er efterfølgende 
kommet tre nye kurser under udarbejdelse.  
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Kurserne er:  

• Patientsikkerhed v. Marianne Lisby 
• Realistisk vurdering v. Susanne Søndergaard 
• Videregående statistisk analyse af time-to-event data v. Bo Bibby 

 
 
Kurset i Patientsikkerhed afventer yderligere tilpasning, dette vil ske i januar 2022. 
Studienævnet tilkendegav, at kurset er for omfangsrigt til et 5 ECTS kursus. Dette er allerede 
videreformidlet til kursusansvarlig. Studienævnet vurderede dog, at fokus og indhold er fint 
og dækker det, der efterspørges. Kurset er bredt og kan favne flere uddannelser. 
Studienævnet afventer endelig kursusbeskrivelse.  
 
Kirsten Beedholm har spurgt ekstern lektor Susanne Søndergaard, om hun kan udbyde et 
kursus i Realistisk Evaluering i Aarhus. Dette har hun takket ja til. Studienævnet afventer 
kursusbeskrivelse.  
 
Niels Trolle oplyste, at kurset i Videregående statistisk analyse af time-to-event data bygger 
videre på allerede eksisterende kursus i statistik. Niels Trolle forklarede yderligere, at der er 
et ønske om lave samundervisning med Ph.d. studerende – dette afventer dog afklaring fra 
prodekan Lise Wogensen Bach. Bemandingssituationen på instituttet er dog presset, og det 
kan ikke garanteres, at det bliver muligt at udbyde kurset. Studienævnet kan godkende 
indholdsbeskrivelsen og afventer yderligere information.  
 
 
Kirsten Beedholm oplyste, at kurset Borger-og patientinvolvering: teori og metode til nye 
praksisformer ikke oprettes i E22, da det flere år i træk har fået mindre gode evalueringer – 
men også for at opretholde et opdateret valgfagsudbud.   
 
Kurset Evidensbaseret klinisk sygepleje overtages af Mette Kildevæld og Thordis Thomsen 
efter Susan Rydahl. Studienævnet modtager revideret kursusbeskrivelse i januar.  
 
 
 
5. Drøftelse: Status på handleplan 
 
Punkt 1; Initiere undersøgelse af hvad de studerende forstår og forventer af det sociale 
studiemiljø på IFS.  
Kirsten Beedholm har kontaktet viceinstitutleder Kirsten Frederiksen og har fået oplyst, at 
studielederne vil blive indkaldt i januar for at sætte processen i gang.  
 
Punkt 2; Positionspapir og gennemgang af rekrutteringsmateriale vedr. de studerendes 
kompetencer og funktion på arbejdsmarkedet. 
Decemberseminaret havde netop fokus på dette, men blev aflyst. Det genoptages i foråret 
2022.  
 
Punkt 3; Fortsætte det systematiske arbejde med kursusevalueringer – herunder et fokus 
på feedback.  
Kirsten Beedholm foreslog, at der sættes fokus på feedback i de kommende midt-og 
slutevalueringer. 
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Punkt 5: Sondere muligheder ift. Deakin og Norge (OPTO)  
Jesper Hjortdal har i samarbejde med Toke Bek undersøgt mulighederne ved Deakin 
University. De er dog enige om, at mulighederne for samarbejde er større gennem det 
nordiske netværk. OPTO har allerede samarbejde med Norge, hvor uddannelserne ligner 
OPTO mere. 
  
Punkt 6: Revision af studieordningen på Master i Klinisk Sygepleje  
Dette punkt er igangsat, og der er nedsat en arbejdsgruppe. 
 
Punkt 7: Evaluering af erhvervskandidatordningen 
 Der vil være et særligt fokus på erhvervskandidaterne. Kirsten Beedholm foreslog, at man 
for at skabe et overblik og dybdegående evaluering af ordningen laver separate evalueringer 
for disse studerende således:  

 
 
 
 

 
 
Punkt 8: Afslutning af revision af studieordningen på kandidatuddannelsen i optometri og 
synsvidenskab 
Studieordningen er publiceret.  
 
 
6. Drøftelse: Kursus i tavshedspligt 
Studienævnet blev bedt om at tage stilling til kursus i tavshedspligt, som er udviklet på AU 
til sundhedsansatte.  
Annelise Norlyk vurderede, at studerende på CUR allerede har haft denne information via 
deres bacheloruddannelse. Studerende, Marcell Plont, er enig i denne betragtning. 
Jesper Hjortdal vurderede, at et sådant kursus fint kunne implementeres på 1. semester på 
OPTO. Christina Dahm supplerede, at de studerende fra SFK kommer flere steder fra og et 
kursus i tavshedspligt fint kunne implementeres på 1. semester.  
Anne Møller sender kurset til Jesper Hjortdal og Christina Dahm.  
 
 
 
7. Beslutning: Placering af GDPR-kurset på OPTO 
Efter yderligere vurdering har Jesper Hjortdal erfaret, at GDPR kurset passer bedre på 3. 
semester og indstiller derfor hertil.  
Studienævnet godkendte indstillingen.  
 
 
 
8. Gensidig orientering 
Der er møde i Omlægningsudvalget, hvor der bliver talt om muligheden for at omlægge 
mundtlige prøver til zoom. Kirsten Beedholm forklarede, at der er stor risiko for, at der bliver 
lukket mere ned. Derfor er det en god ide med en plan b. 
Studieleder/studienævnsformand/næstformand vil i samarbejde med HE Studier udarbejde 
en plan B.  
 

Erhvervskandidat 1. semester Midt-og slutevaluering 
 

Erhvervskandidat 2. og 3. 
semester 

Slutevaluering 
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Kirsten Beedholm orienterede desuden om dialogmøde om studerende med psykiske 
funktionsnedsættelser med studieleder og studenterrepræsentant den 7. december 2021, 
hvor et ekspertpanel var inviteret med til drøftelserne. Man nåede dog ingen samlet løsning 
på tværs af uddannelserne, da lidelserne er forskellige, hvilket gør det svært at lave en samlet 
indstilling til sagsbehandling. Man regner med et opfølgende møde.  
 
Undervisningsevalueringerne ligger klar og lukker ned den 31. januar. 
 
 
9. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde  
Ingen bemærkninger 
 
 
 
10. Evt.  
Intet 
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