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Møde den: 27.4. 2016 

Emdrup: A019 

Aarhus: Bygn. 1633, lokale 225 

 

Studienævnsmøde i Studienævnet for Sundhedsviden-

skab 

 

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Jesper Hjortdal (uddannelsesleder 

Optometri), Kirsten Beedholm (til om med punkt 4), Dorte Rytter 

(uddannelsesleder sundhedsfaglig kandidat, observatør) 

 

Studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sally 

Jakobsen (Emdrup) og Signe Krejberg Jeppesen. 

 

Observatører studerende: Birgitte Laier Bitsch (studenterstu-

dievejleder), Pernille Lindhardt Mikkelsen, Julie Lundvald Peder-

sen, Louise Nygaard Thomsen, Simon Bertelsen, Mie Saabye Han-

sen, Lene Bindesbøl, Gitte Tværmose Pedersen (Emdrup), Lizette 

Lykke Nikolajsen, Camilla Grube Segers (Emdrup). 

 

HE Studier: Eline Skjøttgaard Pallesen (Studienævnssekretær), 

Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager i punkt 2, studenter-

sager). 

 

Afbud: Michael Væth, Kirsten Frederiksen, Gunvor Dichmann 

Thyssen, Anne Middelbo Levisen. 

 

Referat 

  

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Behandling af studentersager (beslutningspunkt) 

1) Afslag på udsættelse af frist for aflevering af speciale grundet stor forsinkelse i 

modtagelse af data. Det er forholdsvis hyppigt forekommende blandt studeren-

de, at der opstår uforudsete og uforskyldte forhold under specialeprocessen, som 

forsinker den studerende og er uhensigtsmæssige i forhold til opgavebesvarelse. 

Forsinkelsen i modtagelsen af data betragtes derfor ikke som et usædvanligt for-

hold. 

 

2) Imødekommelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse. Kurset Aktuelle ten-

denser i sygepleje (10 ECTS), som er et obligatorisk kursus på Kandidatuddan-
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nelsen i Sygepleje på 2015-studieordningen blev godkendt til valgfag på 2012- 

studieordningen på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. 

 

Lise orienterede om sager afgjort af Studieleder/Studienævnsformand uden for 

møderne. 

 

3. Dagsordenspunkter og mødeform for møde i aftagerpanel Master i 

Klinisk Sygepleje, Kandidatuddannelsen i Sygepleje, Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse (beslutningspunkt) 

På sidste møde nedsatte studienævnet en arbejdsgruppe til fremsættelse af for-

slag til emne, mødeform, og hvad man ønsker aftagerpanelets input til på det 

møde, der skal holdes med panelet i august. Dorte fremlagde arbejdsgruppens 

forslag. Studienævnet drøftede forslaget og vurderede, at planen var god og rele-

vant. Det blev derfor besluttet, at der skal arbejdes videre med det.  

Den videre proces er nu, at der skal fastsættes dato. Herefter sendes invitationer 

ud til de eksisterende medlemmer, hvor de spørges, hvorvidt de ønsker og fort-

sætte og gå aktivt ind i arbejdet, ligesom nye medlemmer inviteres til at deltage. 

Når deltagerlisten er på plads, besluttes det, hvem der skal holde oplæg.  

 

 

4. Frafald på kandidatuddannelserne under Sundhedsvidenskab (be-

slutningspunkt) 

Cecilia gennemgik indholdet af bilaget ”Status på frafald april 2016”, som inde-

holder data om frafald på uddannelserne. Særligt på Kandidatuddannelsen i sy-

gepleje har frafaldet på årgangen med studiestart 2015 været højt, og Vejledning 

og studieinformation har ringet til alle dem, der har afbrudt for at spørge til år-

sagerne. Men frafaldet har også de tidligere år været høj på uddannelsen, og em-

net udgjorde således også et opmærksomhedspunkt ved sidste års statusmøde.  

 

Studienævnet konstaterede, at data skitserer en række opmærksomhedspunkter 

på uddannelserne, særligt Kandidatuddannelsen i sygepleje. Der ses ikke nogen 

tendens til, at flere fra én af uddannelserne dumper metodefagene end fra de an-

dre uddannelser.  

De svar, der angiver, at den studerende er stoppet begrundet til selve uddannel-

sen, er den, studienævnet kan agere på baggrund af til forskel fra som af fx per-

sonlige årsager.    

Ophør begrundet i selve uddannelsen handler om forventninger til uddannelsen 

og hvad det er, man går ind til.  

 

Studienævnet besluttede at arbejde med følgende fremadrettet:  

- Forventningsafstemning. Bedre information til de potentielle studerende på 

kandidatuddannelsen i sygepleje inden studiestart. Uddannelsens indhold, 

samt hvad der forventes af dem som studerende, skal være klart for ansøger-

ne. Der kan med fordel kigges på informationsmaterialet, så også de ændrin-
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ger, der er foretaget i uddannelsen, fremgår. Ligesom det skal tydeliggøres, at 

studiet er et fuldtidsstudie og det er nødvendigt at prioritere studiet fuldt ud 

også fra starten. En prøveperiode med for meget arbejde ved siden af kan gø-

re, at man hurtigt kommer for langt bagefter.  

o Kan man lave noget a la ”Det siger aftagerne” som findes på Den 

sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Fx video med både studerende 

på uddannelsen og aftagerrepræsentanter.  

o Fokus på metodefagene i den nye ordning.  

o Den information der ligger på DSRs hjemmeside forældet. De skal 

kontaktes.  

Det skal afklares om Vejledning og studieinformation kan være behjælpelig.  

- Når de studerende er startet, kan der med fordel reklameres mere aktivt for 

mentorordningerne  

- Der er allerede i planlægningen af næste studiestart taget initiativ til at starte 

monofagligt og så brede ud til de mere tværfaglige elementer efterfølgende.  

- Det er planlagt, at der inden studiestart afholdes regneopfriskningsdage. 

- Der overbookes mere til sommer, og der bliver fyldt op fra en venteliste, så 

det sikres, at der starter et fuldt hold. 

 

 

 

5. Studienævnets input til kommende statusmøde for Sundhedsviden-

skab (drøftelsespunkt)  

 

Cecilia orienterede om, at hun og Cecilie er udpeget til at deltage i akkrediteringspa-

nelbesøget i forbindelse med den forestående institutionsakkreditering på AU. Her 

undersøges blandt andet om kvalitetssikringssystemet på AU fungerer. Netop sta-

tusmøderne er et centralt element i kvalitetssikringssystemet.  

 

Studienævnet mangler at behandle undervisningsevalueringerne for efterårssemeste-

ret, da de endnu ikke er gået til kursusansvarlig til kommentering. Studienævnet øn-

sker, at det bliver muligt at behandle evalueringer og kursusansvarlige kommentarer 

på næstkommende møde.  

 

Cecilia ønsker studienævnets input til den beretning, hun som studieleder skal udar-

bejde forud for det årlige statusmøde. Cecilia gennemgik, hvad hun forestiller sig at 

beretningen skal indeholde, samt datapakkerne. Studienævnte kom med yderligere 

input til beretningen samt temaerne, der skal drøftes på statusmødet. Datapakken for 

Kandidatuddannelsen i optometri var ved en fejl ikke uploadet i Black Board forud 

for mødet. Det blev den kort efter mødet. Det blev derfor aftalt, at studienævnet skal 

skrive til Cecilia, hvis de har kommentarer til denne datapakke.  

 

6. Gensidig orientering (orienteringspunkt) 

 Orientering ved studienævnsformand 
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Cecilia orienterede om, at Aarhus Universitet nu har indsendt selvevalue-

ringsrapport til institutionsakkreditering. Den er ligeledes fremsendt til stu-

dienævnet som bilag.  

 Orientering ved næstformand 

Cecilie orienterede om, at hun som studenterrepræsentant for HE har delta-

get i en arbejdsgruppe om studiemiljø. Resultatet af gruppens arbejde er syv 

anbefalinger vedr. fremtidens universitets- og studiemiljø. Gruppens forslag 

behandles af uddannelsesudvalget den 10. maj.  

Cecilie orienterede ligeledes om, at hun som næstformand for studienævnet 

er inviteret til dialogmøde med dekanen i efteråret. Cecilie udtræder imidler-

tid af studienævnet denne sommer, når hun færdiggør uddannelsen. Derfor 

melder hun melder hun en repræsentant fra studienævnet til mødet, velvi-

den at det selvfølgelig ikke er kendt endnu hvem den nye næstformand bli-

ver.  

 Orientering ved uddannelseslederne 

Der blev ikke orienteret om noget under dette punkt.  

 Orientering ved HE Studier 

Der blev ikke orienteret om noget under dette punkt 

 

7. Evt. 

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.  
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