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1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referat for studienævnsmødet onsdag 26. oktober 2016 godkendes (jf. procedure 
vedtaget på samme møde). Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser: Punkt 
7 behandles kl. 9.30; nyt punkt, Prøvedetaljer, tilføjes efter punkt 6.   

 
2. Studentersager 

Sager til behandling 
 
Sag 1 - Ansøgning om merit 
Ansøgning efterkommes.  
 
Sag 2 - Afmelding E16, maks. studietid og direkte adgang til reeksamen 
Studienævnet vurderer, at ansøgningen ikke kan behandles, før der foreligger 
yderligere dokumentation som grundlag for beslutning.   
 
Sag 3 - Ekstra tid Sundhedsfremmende praksis grundet dysleksi 
Ekstra tid til skriftlig selvstændig hjemmeopgave på syv dage. Det er første gang, 
en sådan sag behandles på studienævnet, og der er derfor tale om en afgørelse, 
som er en del af dannelsen af præcedens.   



Ansøgningen efterkommes ikke, da det vurderes, at prøvens længde muliggør 
planlægning, som kan kompensere for de udfordringer, dysleksien giver.   
 
Sag 4 - Ekstra tid Kvalitativ forskning og metode  
I sagen vurderes, at gener som følge af kroniske sygdom kan betragtes som en 
funktionsnedsættelse og give ekstra tid til prøven i Kvalitativ forskning og meto-
de. Prøven er en stillet hjemmeopgav på 24 timer og det vurderes, at den stude-
rende ved at strukturere sin tid og planlægge arbejde i vid udstrækning selv kan 
kompensere for sin funktionsnedsættelse. På den baggrund blev hun tildelt 2 ti-
mer ekstra til prøven (i lighed med hvad dyslektikere får til 24 timers prøver). 
   
Sag 5 - Enerum til Epidemiologi og biostatistik 
Ansøgningen efterkommes ikke, da det vurderes, at lydgener kan løses på anden 
vis.   
 
Sag 6 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 
Afslag på ekstra tid grundet stress, depression og migræne. Betragtes som syg-
dom, der efter en konkret og individuel vurdering kan begrunde en afmelding fra 
eksamen, men ikke er en funktionsnedsættelse og kan ikke begrunde særlige 
prøvevilkår. Træthed betragtes ikke som en funktionsnedsættelse og giver ikke 
ekstra tid. Der tilbydes hæve-sænkebord grundet rygskævhed. Alternativt tilby-
des 5 min. ekstra pr. time, hvis hæve-sænkebord ikke er muligt (præcedens).   

  
Sag 7 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 
Der gives mulighed for at medbringe egen stol. Der gives 5 minutter ekstra per 
timer til bevægelse. I forlængelse af dette bevilges enrum, hvis det er praktisk 
muligt i forbindelse af afholdelse af eksamen.  
 
Sag 8 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 
Der gives 5 minutter ekstra per timer til bevægelse. I forlængelse af dette bevilges 
enrum, hvis det er praktisk muligt i forbindelse med afholdelse af eksamen.  

 
Bilag 1 - Oversigt dispensationssager 
Der blev orienteret om sager afgjort administrativt eller af Studiele-
der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne. Tre sager er blevet af-
gjort mellem studienævnsmøderne. Ingen spørgsmål til disse.  

 
3. Uddybning af konsekvensrettelser i studieordning 

Beslutningspunkt. 
 
Der blev orienteret om forslag til tilføjelser til konsekvensrettelser i studieord-
ningen. Forslaget godkendes med tilføjelse om tilretning af sprog, så dette er i 
overenskomst med sprogbrugen i den øvrige del af studieordningen.  

 



Bilag 2 – Præcisering konsekvensrettelser  
 
4. Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Beslutningspunkt. 
 
Der er udarbejdet et oplæg om at etablere en fælles vejledende retningslinje på 
HEALTH for studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensations-
forhold– får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende ret-
ningslinje har til formål at understøtte ligebehandling af de studerende på 
HEALTHs uddannelser. Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og god-
kendt i HE uddannelsesforum forud for, at den bringes til godkendelse i studie-
nævnet.  
 
Indstillingen godkendes uden forslag til rettelser.  
 
Bilag 3 - Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensations 
sager 

 
5. Opfølgning aftagerpanel 

Beslutningspunkt.  
 

Mødedatoer for kommende møder i aftagerpanelerne fastlægges til 23. og 25. 
august for henholdsvis Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse mv. og Kandi-
datuddannelsen i optometri og synsvidenskab. Som nye panelmedlemmer ind-
stilles følgende til dekanen: Aase Lydiksen (CUR, SFK og master), Gerda Nør-
relykke Møller, Hanne Jensen, Jens Andresen (OPTO).  

 
Aftagerpanelet for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Kandidatuddan-
nelsen i sygepleje og Masteruddannelsen i klinisk sygepleje  
Referatet tilrettes med de seneste kommentarer fra studienævnet. Der er desu-
den tilfredshed med den seneste styrkelse af aftagerpanelet i forhold til den pri-
vate sektor. 
     Generelt bemærkes det, at der var godt fremmøde og diskussion. Af konkret 
udbytte var bl.a. forslag om valgfag i 1) pædagogik og didaktik og 2) kvalitet og 
patientsikkerhed. Begge forslag er efterfølgende ved at blive ført ud i livet og 
tænkes at være klar til hhv. 2018 og 2017.   
     Der var tilfredshed med modellen med eksterne oplægsholdere. Disse vil på 
næste møde blive opfordret til at deltage under hele mødet. Programmet var i 
dets form ambitiøst og bør næste gang være mindre stramt, så der frigøres  
(endnu) mere plads til debat og dialog.   

 
Aftagerpanelet for Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab 
Også her var der stort set fuldtalligt fremmøde. Denne gang var de internationale 
panelmedlemmer ikke inviteret pga. mødets fokus på de private optikerkæder i 



en dansk kontekst. Næste år ønskes de udenlandske panelmedlemmer inddraget 
i arrangementet.  
     Dialogen med optikerkæderne viser, at der er behov forventningsafstemning 
mellem uddannelse og dette segment af aftagerne. Et muligt fremtidigt samar-
bejdsområde kunne være specialer i samarbejde med optikerkæder, bl.a. med 
brug af disses databaser.  

Blandt de interessante input fra mødet var bl.a. den stigende interesse for at 
ansætte de færdige kandidater på sygehusafdelinger i stedet for andre typer af 
personale.  

 
Bilag 4 – Referater aftagerpaneler  
Bilag 5 – Medlemmer aftagerpaneler 

 
6. Forslag til justering af læringsmål samt b-prøve på tværfaglig og 

tværsektoriel rehabilitering 
Beslutningspunkt.  

 
Justering af læringsmål 
På baggrund af erfaringer og evalueringer fra det første kursusforløb i Tværfaglig 
og tværsektoriel rehabilitering ønskes en mindre justering af læringsmål.  
     Forslagene godkendes. Godkendelsen sker blandet andet på baggrund af, at 
læringsmålene tilnærmer sig undervisningen, som den aktuelt forløb.  

 
Bilag 6 - Justering af læringsmål 
 
B-prøver 
Der er fremsendt forslag om b-prøve til fagene MTV og neurorehabilitering. Det 
blev forslået på studienævnsmødet d. 26. oktober 2016, at der blev taget stilling 
til forslaget mellem møderne for at nå dette til tiden. Efter dialog med eksa-
mensadministrationen blev det imidlertid afklaret, at afgørelse kunne vente til 
studienævnets møde d. 22. november 2016.   
 
Der er som udgangspunkt støtte til forslaget, men der ønskes en afklaring af for-
skellene mellem prøveformer til reeksamen. Derudover skal det undersøges, om 
det rent fagligt er forsvarligt at skære perioden for den skriftlige opgave ned til 
en uge af hensyn til kvaliteten af udprøvningen. Der følges op på dette hurtigst 
muligt i dialog med kursusudbyder.  

 
Bilag 7 - B-prøver 

 
7. Prøvedetaljer  

I studieordningen for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse mangler en an-
givelse af prøveformer for tematiserede valgfag. Undervisningen præciseres som 
”forelæsning” og ”holdundervisning. 



 
8. Frafaldsundersøgelse CESU 

Orienteringspunkt.  
 
Projektmedarbejderne, Jens Laurs Brøndum Kærsgaard og Pernille Yde Sønder-
gaard fra CESU orienterede om deres foreløbige resultater og metode. Der er 
endnu ikke foretaget frafaldsanalyse, da der ikke er en tilstrækkelig mængde fra-
faldne til, at dette meningsfuldt kan gøres. Den planlagte kvalitative frafaldsana-
lyse bliver derfor i stedet erstattet af et spørgeskema, som vil kunne anvendes 
senere. Derudover er der arbejdet med spørgeskemaundersøgelse blandt de nu-
værende studerende på CUR, OPTO og SFK tilbage i september for at kortlægge 
de studerendes profiler og baggrunde.  
 
Rapport og præsentation fra oplægget eftersendes til studienævnet af studiead-
ministrationen.  

 
9. Gensidig orientering  
9.1 Orientering ved studienævnsformand 

Der har været afholdt møder i Institutionsakkrediteringens audit trail II med 
deltagelse af flere relevante parter fra uddannelsen.    

9.2 Orientering fra studienævnets medlemmer 
Der er lavet udkast til valgfag E2017.  Der er sendt mail til alle kursuansvarlige 
ang. tilrettelse af fag og beskrivelse af nye fag. Der er fra flere kursusansvarliges 
side et ønske om at kunne indsende rettelser efter kursusevaluering i decem-
ber, så evalueringen kan blive inddraget i en eventuel tilretning af næste års 
kursus. Studieadministrationen undersøger, om dette er muligt.  

9.3 Uddannelsesleder, Kirsten Frederiksen 
Der har været afholdt velbesøgte specialeseminar på begge campusser. Der har 
ikke været kritik af tidspunktet for afholdelse af seminaret.  

9.4 Orientering ved næstformand/studerende 
Intet under dette punkt.  

9.5 Orientering ved HE Studier 
• Der vil blive udarbejdet forslag til mødeplan for 2017. De nyvalgt stude-

rende skal konstituere sig omkring primo februar.  
• Rikke Rønde Mønster stopper med at løse opgaver relateret til studienæv-

net og Vibeke K. Larsen afløser Rikke.  
• Tompladsudbud er blevet etableret med senest indkomne tilføjelser. 
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