
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 
 

Referat  
 
Julie Nøjsen Fallesen 
 
Dato: 17. juni 2019 

 

Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Mødedato: 24. juni kl. 08.15-10.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1611, lokale 121 B  
Mødested Emdrup: 1611-121B 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Jesper Østergaard 
Hjortdal 
 
Studerende (medlemmer): Camilla Kjær (næstformand SFK), Sandra Ileby Rokkedrejer 
(SFK), Lotte Stentoft Dahl (CUR Aarhus),  
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Michael Væth, Niels Trolle (suppleant), Thomas Maribo (suppleant), Camilla Rah-
bek Lysholm Bruun (CUR Emdrup) Johanne Søborg Hartmann (observatør CUR Emdrup), 
Anne Thomasen (suppleant SFK), Christian Haurdahl Jentz (suppleant SFK), Kasper Lin-
ding Dyrehauge (observatør OPTO), Mia Schou Johansen 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden 
 

2. Beslutning: Referat  

Studienævnet godkendte referatet  
 

3. Beslutning: Studentersager 

 
3.1 Sager til behandling 

Studienævnet imødekom ansøgningen på baggrund af proportionalitetsprincippet 
sammenholdt med tidligere forhold.  
 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

Studieleder kommenterede, at studienævnet bør overveje at åbne op for muligheden 
for at studerende kan skifte valgfag efter tilmeldingsperioden.  
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4. Beslutning: godkendelse af formål, kompetenceprofil, adgangskrav og 
kassogram for ny studieordning 2020 for den sundhedsfaglige kandidat-
uddannelse  
Uddannelsesleder Christina Dahm gav en status på revisionsprocessen på den sund-
hedsfaglige kandidatuddannelse. Projektgruppen arbejder fortsat med kursernes ind-
hold og titler.  
 
Formål og kompetenceprofil 
Da revisionsarbejde primært vedrører justering af de linje-specifikke kurser, er der 
kun mindre ændringer i uddannelsens formål og kompetenceprofil.  Christina gav ek-
sempler på ændringer i kompetenceprofilen angående niveau og udspecificering af 
metoder.  
 
Adgangskrav og prioriteringskriterier   
Studienævnet havde ikke nogen kommentarer ud over et par opklarede spørgsmål til 
prioriteringskriterierne og hvordan de anvendes.  
 
Struktur  
Strukturmæssigt er der foretaget ændringer på 3. semester, hvor projektledelse er af-
skaffet som obligatorisk kursus og linjekurserne har fået 5 ECTS ekstra, således at om-
fanget af linjekurserne er øget fra 20 til 25 ECTS. Neurorehabilitering afskaffes som 
selvstændigt kursus og lægges ind som elementer i de to linjekurser, der fokuserer på 
sekundær og tertiær rehabilitering. Studienævnet opfordrede til at 5 ECTS valgfag flyt-
tes til 5. semester af hensyn til de studerendes valgmuligheder.  
 
Erhvervskandidat 
Erhvervskandidatudbuddet betyder at ”sundhedsvidenskabelig projektopgave” også 
skal udbydes i efteråret. Dette kræver, at de studerende finder sammen i grupper ude-
lukkende bestående af studerende indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen. Stu-
dienævnet drøftede de udfordringer der knytter sig til erhvervskandidatordningen 
mht. planlægning og arbejdsbelastning.  
 
Studienævnet godkendte formål, kompetenceprofil, adgangskrav og kassogram.    
 
5. Beslutning: Studieordningsændringer på kandidatuddannelsen i syge-
pleje   
 
Studienævnet drøftede og gennemgik kurserne enkeltvist.  
 

Statistik, Epidemiologi og biostatistik, Kvalitativ forskning og metode  
Studienævnet godkendte kursernes indholdsbeskrivelser  
 
Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger 
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Studienævnet godkendte prøveformen for reeksamen.  
 
Sygeplejens teoriudvikling  
Uddannelesleder forklarede kort baggrunden for indstillingsbetingelsen på kurset. Der 
var enighed i studienævnet om at beholde den.  
 
Aktuelle tendenser i sygepleje 
Studienævnet drøftede indstillingsbetingelsen. Der var enighed om, at de studerende 
får meget ud af at øve skriftlighed forud for eksamen og at indstillingsbetingelsen er en 
vigtig signalværdi og et redskab til studieaktivitet.  
 
Patient – og borgerettet sygepleje 
Prøveformen er ændret fra en fri skriftlig hjemmeopgave til en kombineret skriftlig og 
mundtlig. Dette for at gøre eksamensformerne mere ensartede på tværs af de to linjer. 
Studienævnet bemærkede, at synopsen ikke kan afleveres individuelt.  
 
Sygepleje og samfund  
Studieleder forklarede kort om baggrunden for prøveformen og hvordan øvelserne er 
tænkt.  
 
Klinisk projekt  
Studienævnet drøftede om det er hensigtsmæssigt at de studerende skal aflevere i 
grupper. På baggrund af drøftelsen genvurderer uddannelsesleder, om prøveformen er 
hensigtsmæssig i forhold til bedømmelse og ressourcer.  
 

Studienævnet godkendte studieordningsændringerne.  

 

6. Beslutning: Valg af ny næstformand   

Den 1. juli 2019 udtræder følgende medlemmer af studienævnet: 
- Michael Væth (VIP) 
- Camilla Kjær (SFK studerende og næstformand)  
- Lotte Stentoft Dahl (CUR studerende) 

 
Den 1. juli indtræder følgende suppleanter som medlemmer af studienævnet: 

- Niels Trolle (VIP) 
- Christian Haurdahl Jentz (SFK studerende) 

 
Studienævnet opfordrede studieleder og studentermedlemmerne til at rekruttere nogle 
af de nye kommende studerende til studienævnet, særligt fra kandidatuddannelsen i 
sygepleje campus Aarhus, der pr. 1. juli 2019 ikke er repræsenteret i studienævnet.  
 
Studienævnet valgte Sandra Ileby Rokkedrejer som ny næstformand i studienævnet.  
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7. Beslutning: studienævnets mødeplan efteråret 2019  

Studienævnet besluttede at efterårets mødedatoer placeres tirsdag eftermiddage fra kl.  
14.15-16.00  
 

9. Gensidig orientering: 

 

9.1 Studienævnsformanden  

Studienævnsformanden fortalte kort om statusmødet den 17. juni. Studienævnet får 
statusrapport til orientering på mødet i august.  
Studienævnsformanden fortalte kort om seneste HUF-møde, hvor principper for afta-
gerpaneler blev drøftet indledningsvist.   
 
9.2 Uddannelsesledere 

Christina Dahm fortalte kort om sin deltagelse ved 6-års uddannelsesevaluering på 
den sundhedsfaglige kandidat på KU.  
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