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Møde den: 10. februar 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: Sektion for Sygepleje Indgang 8B 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab  

 

Til stede:  

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm,.  

 

Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Sally Jakobsen. 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende:  

Kirsten Salling, Karina Endahl.  

 

HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 4), Damian Goldberg og Eline Skjøtt-

gaard Lorentzen 

 

Fraværende:   

Jesper Hjortdal, Anette Nellemann, Michael Væth, Christine Friis Baker, Gitte Tværmo-

se Pedersen, Signe D. Eriksen, Julie Viola Jeppesen.  

 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af referat  

Referaterne fra det ordinære studienævnsmøde og det konstituerende møde, 

begge afholdt den 25. januar, blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af dagsordenen  

Det tidligere punkt 7. Orientering om oversigt over nye regler fremdriftsreform 

blev flyttet frem på dagsordenen og er nu punkt 4. Herefter blev dagsordenen 

godkendt.  

  

3. Studentersager 

3.1 Sag til behandling  

 

Sag 1 - Afmelding reeksamen Epi-bio, ny holdsætning Epi-bio E17, ny maks. 

studietid samt fritagelse fra aktivitetskrav.  

Ansøgning imødekommes grundet sygdom med psykiske symptomer, der havde 

indflydelse på studieaktivitet E16 og forhindrer studieaktivitet F17. Maks. studie-

tid udsættes ét år  
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3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studiele-

der/studienævnsformand mellem studienævnsmøderne. Orienteringen blev ta-

get til efterretning.  

 

4. Orientering om oversigt over nye regler fremdriftsreform  

Orientering om oversigt over regelændringerne som følge af fremdriftsreformen. 

Reglerne trådte i kraft i sommer, men det er fint med en samlet oversigt.  

 

5. Oplæg om studienævnets arbejde  

Eline Skjøttgaard Lorentzen holdt oplæg om studienævnet arbejdet herunder, 

regelgrundlaget, samarbejdspartnere og opgaver.   

 

6. Anonyme eksamener  

Studienævnet tog en initial drøftelse af behovet for anonymitet ved stedprøver på 

kandidatuddannelserne. Drøftelsen var initieret af, at kursusleder på epidemio-

logi og biostatistik ønsker, at denne prøve gøres anonym. Hvis prøven skal gøres 

anonym skal det tilføjes i studieordningen. Studienævnet var umiddelbart posi-

tivt stemt overfor anonyme stedprøver på uddannelserne og at det ikke kun skal 

gælde for epidemiologi og biostatistik. Det blev aftalt, at HE Studier skal lave en 

oversigt over alle kurser med stedprøver og at de kursusansvarlige skal inddrages 

processen frem mod en endelig beslutning.  

 

7. Forhåndsgodkendelse af kurset Screening E17 

På det seneste studienævnsmøde blev valgfaget screening godkendt som et tema-

tisk valgfag under forudsætning af at faget kunne udbydes med ugeeksamen. Kir-

sten Beedholm orienterede om processen fra seneste studienævnsmøde. Det har 

vist sig ikke at være muligt at ændre eksamensformen, da det vil være for indgri-

bende i kursets indhold at ændre eksamensformen til en ugeeksamen. Kurset vil 

derfor blive udbudt som et FSV-seminar under kandidatuddannelsen i folke-

sundhedsvidenskab. Studerende fra de sundhedsvidenskabelige kandidatuddan-

nelser vil kunne følge faget som gæstefagsstuderende, hvis kurset forhåndsgod-

kendes af studienævnet.  

Studienævnet forhåndsgodkendte kurset.    

 

8. Gensidig orientering 

8.1 Orientering ved studienævnsformand 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at studie- og uddannelsesledelsen har 

samarbejdet med Damian Goldberg om udformningen af fremtidige speciale-

kontrakter. Der lader til at ende med et godt produkt.  

Der har været usikkerhed i forhold til, hvem specialebiblioteket var og skulle 

være tilgængeligt for. Resultatet er blevet at de studerende på de tre kandidat-

uddannelser har adgang til alle specialer, hvor forfatteren har ønsket at det 

indgår i biblioteket, fra alle tre uddannelser.   
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Studie- og uddannelsesledelsen har afholdt slutevalueringsmøder med stude-

rende på 1. og 3. semester. Der kom en række gode input frem på møderne. Et 

egentligt sammendrag vil blive præsenteret på et senere studienævnsmøde.  

 

Health søger pt. midler ved Nordisk Ministerråd til at oprettet en ny masterud-

dannelse: Master in Infection Prevention and Control. Det er hensigten at ud-

dannelsen skal være afløser for specialuddannelsen i hygiejne.  Prodekan for 

Uddannelse Charlotte Ringsted har peget på at uddannelsen i det tilfælde den 

oprettes skal have ophæng i Studienævnet for sundhedsvidenskab.   

 

Der har været afholdt møde med prodekanen for uddannelse Charlotte Ring-

sted, konstitueret institutleder Klavs Madsen og viceinstitutleder Niels Troll 

vedr. bekymringerne om det store frafald på 1. semester af specialet kandidat-

uddannelsen i sygepleje. Charlotte Ringsted og Klavs Madsen fastholder, at me-

todeundervisningen er en væsentlig del også af Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje. Dermed fastholdes ECTS-vægtningen. Dog kan der kigges på om nogle 

fag med fordel kan flyttes rundt, så de to grundlæggende metodefag ikke er 

sideløbende og der dermed gives mulighed for at få endnu et monofagligt fag 

ind på 1. semester.    

 

8.2 Orientering ved næstformand 

Intet under dette punkt.  

 

8.3 Orientering ved uddannelseslederne 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der har været afholdt informationsmø-

der til potentielle ansøgere vedr. kandidatuddannelsen i sygepleje i både Aar-

hus og Emdrup. I modsætning til tidligere år var der begrænset deltagerantal 

på 20-25 personer. Det dårlige vejr kan have spillet ind.  

Studienævnet drøftede kort om annonceringen af arrangementet har været god 

nok. Arrangementet har været annonceret på samme måde og gennem de 

samme kanaler som det plejer. 

Sally Jakobsen foreslog, at studentermedlemmerne i studienævnet fremadret-

tet kan bruges mere aktivt i forhold til at distribuere materialet gennem fx rele-

vante facebookgrupper og lign.   

 

Christina Catherine Dahm orienterede om, at der ligeledes har været afholdt 

informationsmøde vedr. den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Det deltog 

ca. 25-30 personer.  

 

8.4 Orientering ved HE Studier 

Intet under dette punkt.  

 

9. Evt.  
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Der blev spurgt til uddannelsernes takstindplacering i taxametersystemet. Den 

sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i Sygepleje er 

placeret under takst 2, mens Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsviden-

skab er placeret under takst 3.   


