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Mødedato: 24. september kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle Andersen  
 
Studerende (medlemmer): Sandra Ileby Rokkedrejer (næstformand, SFK),), Camilla 
Rahbek Lysholm Bruun (CUR Emdrup) 
 
HE Studier: Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Jesper Østergaard Hjortdal, Kirsten Beedholm, Helle Bønsøe Nielsen, Christian 
Haurdahl Jentz (SFK), Anne Thomasen (suppleant SFK), Kasper Linding Dyrehauge (obser-
vatør OPTO), Johanne Søborg Hartman (Observatør CUR Emdrup)  
 

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 fandt det positivt, at dyskalkuli sidestilles med dysleksi.  
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4. Beslutning: Godkendelse af ny studieordning for den sundhedsfaglige 
kandidatuddannelse  
 
Uddannelsesleder Christina Dahm orienterede kort omkring baggrunden for studie-
ordningsrevisionen og fortalte om de ændringer der er foretaget, særligt med fokus på 
linjekurserne.  
 
Studienævnet gennemfik studieordningsdokumentet, herunder formålsbeskrivelse og 
kompetenceprofil. Studienævnet drøftede, hvordan forslag fra prodekan for uddan-
nelse kunne inkorporeres. Studienævnet gennemgik derefter kursusbeskrivelserne 
suppleret af Christina Dahms forklaringer undervejs.  
 
Studienævnet godkendte studieordningen med følgende betingelser:   

• Studienævnet havde nogle kommentarer til specialet, som tages op på et kom-
mende studienævnsmøde.  

• Christina Dahm formulerer de endelige justeringer af kompetenceprofilen (in-
ternationalisering og computational thinking)   
 

5. Beslutning: Studieordningsændringer på kandidatuddannelsen i syge-
pleje 
 
Studienævnet gennemgik kursusbeskrivelserne: 
 
For alle kurserne blev det præciseret, at der ved angivelse af antal normalsider også 
skal angives antal anslag inkl. tegn og mellemrum (så det fremstår ens på tværs af alle 
kurser)  
 
For kurserne Organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen og Patient- og 
borgerrettet sygepleje blev det præciseret at der i forbindelse med eksamen er tale om 
grupper af 2-5 studerende  
 
For kurset Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger blev det 
præciseret at eksaminationen er inkl. votering. Derudover foretog studienævnet en 
mindre sproglig rettelse af formålsbeskrivelsen.   
 
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelserne 
 
7. Drøftelse/beslutning: Formateringskrav til eksamen (Statistik 2. seme-

ster)  

Studienævnet drøftede de forskellige modeller for hvor og hvordan formateringskravet 
mest hensigtsmæssigt formidles.  
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Studienævnet besluttede at godkende model 3, hvor formateringskravet skrives ind i 
studieordningen under bemærkninger til prøveform.  
 

8. Orientering: Referater fra aftagerpanelmøder  

Studienævnet drøftede kort referatet fra aftagerpanelmødet for den sundhedsfaglige 
kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen i sygepleje og masteruddannelsen i klinisk 
sygepleje. Drøftelsen gav ikke anledning til at iværksætte nye tiltag eller initiativer.  
 
En drøftelse af referatet af aftagerpanelmødet for optometri og synsvidenskab udsky-
des til et kommende studienævnsmøde.  
 

9. Gensidig orientering: 

 
9.1 Studienævnsformanden  

Christina Dahm er stedfortræder for studienævnsformanden de næste 3 måneder  

 
9.2 Studienævnsnæstformand 

Studienævnsnæstformand har deltaget i en workshop om campus 2.0 

 
9.3 HE Studier og studievejledningen 

Studievejleder Mia Schou Johansen fortalte, at der har været afholdt studiekompeten-
ceworkshop på uddannelserne. Der var meget få studerende der deltog, men dem der 
mødte frem, fik et godt udbytte. Studievejledningen overvejer om formatet skal gen-
tænkes helt til næste år, eventuelt om studiekompetenceworkshoppen skal være en del 
af studiestarten.  
 
Studerende i Emdrup Camilla Lysholm Bruun spurgte ind til, hvorfor specialework-
shoppen er placeret allerede i uge 41. Camilla oplever, at det tager fokus fra valgfagene 
og at de studerende begynder at stresse over specialet på et tidligt tidspunkt. Uddan-
nelsesleder Annelise Norlyk fortalte, at workshoppen er placeret tidligt, netop for at 
imødekomme studerende der tror at de skal påbegynde specialet allerede i starten af 3. 
semester. Et af formålene med workshoppen en netop at berolige studerende i forhold 
til specialeprocessen og at der er god tid til at specialet går i gang.  
 

9. Eventuelt  

Niels Trolle Andersen orienterede om, at kurset Statistik bliver et obligatorisk kursus 

på kandidatuddannelsen i idræt.   
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