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Mødedato: 20. august kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1611, lokale 121 B  
Mødested Emdrup: 1611-121B 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle 
 
Studerende (medlemmer): Sandra Ileby Rokkedrejer (næstformand, SFK), Camilla Rah-
bek Lysholm Bruun (CUR Emdrup) 
 
Studerende (observatører): Kasper Linding Dyrehauge (OPTO), Johanne Søborg Hart-
man (CUR Emdrup) 
 
HE Studier: Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Annelise Norlyk, Jesper Østergaard Hjortdal, Helle Bønsøe Nielsen, Christian 
Haurdahl Jentz (SFK), 
 

0. Velkomst til nye medlemmer af studienævnet  

 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden.  
 

2. Beslutning: Referat  

Studienævnet godkendte referatet.  
 

3. Beslutning: Studentersager 

 
3.1 Sager til behandling 

Ingen sager til behandling.  

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

Studienævnet havde ingen bemærkninger til sager siden sidst.  
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4. Drøftelse: statusrapport 2019  
Studieleder Kirsten Beedholm præsenterede kort statusrapporten og studienævnet 
gennemgik handleplanen.   
 
1) Handleplan 1: Studieleder bærer handleplanen ind på instituttet  
 
2) Handleplan 2: Studienævnet ønsker at være orienteret om instituttets drøftelser og 
planer vedr. udbuddet af konfrontationstimer. Umiddelbart er det studienævnets øn-
ske, at det nuværende antal konfrontationstimer på uddannelserne fastholdes. Studie-
nævnet drøftede, om de studerende grundet deres professionsbaggrund har brug for 
flere konfrontationstimer end studerende på de kandidatuddannelser, der bygger oven 
på en akademisk bacheloruddannelse.  
 
3). Handleplan 3: De studerende i studienævnet gav udtryk for, at der er et behov for 
at styrke de studerendes tilhørsforhold på uddannelserne. Der er både i Aarhus og i 
Emdrup brug for nogle fysiske rammer der understøtter det sociale studiemiljø. De 
studerende foreslår, at der reserveres et lokale én dag om ugen, hvor de studerende 
ved de kan gå hen og f.eks. møde studerende fra andre semestre. Studievejleder Mia 
Johansen fortalte, at studenterforeninger typisk har mulighed for at låne lokaler, men 
at afholdelsen af sociale og faglige arrangementer afhænger af nogle ildsjæle blandt de 
studerende, der gerne vil bruge tid på at organisere og koordinere.  
 
Studieleder spurgte til, om der blandt de studerende kunne være interesse for nogle 
faglige arrangementer om aftenen, f.eks. 2-3 gange i løbet af et semester. Umiddelbart 
vurderede de studerende, at der vil være opbakning hertil.  
 
Uddannelsesleder Christina Dahm fortalte, at de SFK-studerende på KU hvert år tager 
initiativ til et fagligt arrangement, hvor de nye dimittender fortæller hinanden, under-
visere og øvrige studerende om deres specialer.  
 
Studienævnet vil senere på året følge op på handleplanen vedr. det sociale studiemiljø.  
 
Studienævnet gennemgik de øvrige punkter i handleplanen, men det gav ikke anled-
ning til væsentlige kommentarer.  
 
5. Orientering: Referat af slutevaluering på 2. og 4. semester  
Studieleder orienterede om, at der har været afholdt slutevaluering på 2. og 4. seme-
ster. Det fungerede godt, at evalueringen foregik mellem de studerende og uddannel-
sesledelsen (studieleder og uddannelsesledere), og at de kursusansvarlige – modsat 
tidligere år – ikke deltog i evalueringen.  
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De studerende havde på evalueringsmøde foreslået, at der etableres mulighed for kon-
takt mellem de studerende i Aarhus og de studerende i Emdrup i forbindelse med kur-
set Statistik. Studienævnsnæstformand Sandra Rokkedrejer tager kontakt til Black-
board system-enheden for at høre, om det er muligt, at der oprettes et studenter-fo-
rum i Blackboard.   
Hvorvidt workshoppen ”Statistik og data-management” på 4. semester også kan åbnes 
op for studerende på kandidatuddannelsen i sygepleje og kandidatuddannelsen i opto-
metri og synsvidenskab drøftes i uddannelsesledergruppen.  
 
Studievejleder Mia Johansen fortalte, at der i forbindelse med specialeworkshoppen 
bruges meget tid på at forklare de forskellige specialemodeller, herunder også artikel-
form-specialet. Grunden til, at der blandt studerende kan opstå tvivl om rammerne for 
artikelform-specialet er formentligt de forskellige vejledere forholder sig forskelligt til 
artikelform-specialet og hvor anerledes et speciale-format det egentlig er.  
 
Studienævnets formelle behandling af kursusevalueringen af kurserne på 2. og 4. se-
mester sker når resultaterne af Blackboard-evalueringerne foreligger i efteråret.   
 

7. Gensidig orientering: 

 

7.1 Studienævnsformanden  

Kirsten Beedholm orienterede om årets optag:  
 
Aarhus: 157 studerende 

- CUR: 72 (30 APN og 42 NS, heraf 10 erhvervskandidater)  
- SFK: 55 (30 Rehabilitering og 25 Prioritering)  
- OPTO: 30  

 
Emdrup: 79 studerende  

- CUR: 37 APN og 42 NS, heraf 30 erhvervskandidater  
 

Kirsten Beedholm orienterede desuden om, at der afholdes aftagerpanelmøde for kan-
didatuddannelsen i optometri på fredag den 23. august og aftagerpanelmøde for den 
sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje og masterud-
dannelsen i klinisk sygepleje på mandag den 26. august.  
 
7.2 HE Studier og studievejledningen 

Julie Fallesen orienterede om at der i løbet af efteråret tages en ny platform i brug til 
deling af mødemateriale til studienævnet.  
 
Mia Johansen fortalte, at hun går på barsel i begyndelsen af december   
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