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Møde den: 10. maj 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A019 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, Je-

sper Hjortdal.  

 

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

Julie Viola Jeppesen. 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende:  

Christine Friis Baker, Kirsten Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. 

Eriksen. 

 

HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian Goldberg, Kira Jensen og 

Eline Skjøttgaard Lorentzen  

 

Fraværende: Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. Eriksen, Anette Nellemann 

 

Referat  

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Der blev sat et ekstra punkt på dagsordenen vedr. arbejdsgruppe til en mulig 

APN-linje på kandidatuddannelsen i sygepleje. Punktet indgår som nyt punkt 6 

på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.  

 

 

2. Godkendelse af referat  

Deltagerlisten fra på referatet er forkert og skal rettes til. Herefter blev referetat 

godkendt 

 

3. Studentersager 

 

3.1 Sag til behandling  
Sag 1: Ekstra tid til speciale  

Der blev givet afslag på særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til specialet med 

den begrundelse, at ekstra tid vil sænke prøvens niveau.  

 

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
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Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsfor-

mand mellem studienævnsmøderne.  

 

4. Beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med aftager-

panelmøder 

Studienævnet nedsatte to arbejdsgrupper til udarbejdelse af program/dagsorden 

for de kommende møder i aftagerpanelerne. Arbejdsgruppernes oplæg fremlæ-

ges på næste studienævnsmøde.  

Arbejdsgruppen for optometri og synsynsvidenskab: Jesper Hjortdal.  

Arbejdsgruppe for sygepleje, sundhedsfaglig og master: Kirsten Frederiksen, 

Christina Dahm, Sally Jakobsen og Ulla Kildall Rysgaard.  

 

5. Drøftelse: Forberedelse af statusmødet  

Den 15. juni afholdes statusmøde for uddannelserne under studienævnet for 

sundhedsvidenskab, hvor studieleder, uddannelsesledere, næstformanden for 

studienævnet, øvrige studenterrepræsentanter og relevante institutledere mødes 

med prodekanen for uddannelse for at drøfte status for uddannelserne mhp 

identifikation af opmærksomhedspunkter og udarbejdelse af handleplaner for 

det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  

 

Studienævnet kommenterede studielederes råskitse for studielederberetningen 

og følgende plan for hhv. studerende og underviseres skriftlige kommentarer 

blev aftalt.  

Fremmod den 20. maj færdiggør Cecilia Ramlau-Hansen studielederes beret-

ning, hvorefter den sendes til studerende og undervisere i studienævnet til kom-

mentering.  

Michael Væth samler og kondenserer underviserens kommentarer til et samlet 

afsnit, mens Kirsten Salling gør det samme for de studerende. De færdige kom-

menteringsafsnit fremsendes til Cecilia Ramlau-Hansen og Eline Skjøttgaard Lo-

rentzen senest 30. maj.  

 

6. Arbejdsgruppe for APN-linje på kandidatuddannelsen i sygepleje  

Punktet blev udsat.  

 

 

7. Gensidig orientering 

Punktet gav mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer imel-

lem.  

 

7.1 Orientering ved studienævnsformand  

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om at invitationer til aftagerpanelmødet er 

udsendt til aftagerpanelet. De vil blive udsendt til interne deltagere i dag.  
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Uddannelsesambassadør Dorte Rytter og Mette Krogh Christensen fra CESU 

samt de to kursusansvarlige fra kvalitativ og kvantitativ metode og studieleder 

arbejder på at lave et intro-seminar, hvor begge forskningstraditioner belyser 

en case ved studiestart. Det er hensigten at det skal bidrage til at skabe større 

forståelse for forskellige metodemæssige fagligheder. 

 

Der er endnu ikke fundet en ny studieleder, men institutlederen arbejder på sa-

gen.  

 

Der arbejdes ligeledes på at finde en statistikunderviser i Emdrup.  

 

7.2 Orientering ved næstformand 

Intet at bemærke under dette punkt.  

 

7.3 Orientering ved uddannelseslederne 

Christina Catherine Dahm orienterede om, at Thomas Maribo, der er linje an-

svarlig på rehabiliteringslinjen, gerne vil have at linjen evalueres også i forhold 

til, om kvalifikationerne matcher arbejdsmarkedets behov. Studienævnet synes, 

det vil være en fin ide at evaluere begge linjer samt de øvrige uddannelser her 

efter første gennemløb af de nye studieordninger. På det kommende møde skal 

det drøftes hvordan det konkret gøres.  

 

7.4 Orientering ved HE Studier 

Intet at bemærke under dette punkt.  

 

 

8. Eventuelt  

Michael Væth spurgte om statistikerne kan/må være vejledere på specialer på 

Kandidatuddannelsen i sygepleje. Der er ligeledes kommet en studenterhenven-

delse om samme spørgsmål, og det tages op på næste studienævnsmøde.  


