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Mødedato: 20. januar kl. 13.30-15.00  
 
Mødested Aarhus: 1611-121B 
Mødested Emdrup: A308 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle Andersen  
 
Studerende (medlemmer): Sandra Rokkedrejer (SFK) 
 
HE Studier: Lene Konrad, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Camilla Lysholm Bruun (CUR Emdrup), Anne Thomasen (SFK), Annelise Norlyk, Helle 
Bønsøe Nielsen 
 

Mødet indledtes med en kort præsentationsunde i anledning af at Lene Konrad, ny 

studievejleder i HE Studier, var med for første gang. 

 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 
 

2. Beslutning: Referat  

Studienævnet godkendte referatet fra den 17. december 2019.  
 

3. Beslutning: Studentersager 

Ingen sager til behandling  

 

4. Orientering: Studentersager siden sidst  

Studienævnsformanden uddybede kort forklaringen på afslaget i den første sag på li-
sten over sager siden sidst og studienævnet havde en kort drøftelse i relation hertil.   
 
5. Drøftelse: Aftagerpaneler 2020-2022 

Studieleder bad studienævnet om input til sammensætningen af nye aftagerpaneler.  
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Aftagerpanel for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, kandidatuddannelsen sy-

gepleje og masteruddannelsen i klinisk sygepleje  

Studienævnet drøftede brancheforeningernes deltagelse i aftagerpanelet og blev enige 

om at de leverer et godt bidrag. Der var enighed om at DSR (Dorthe Danbjørn), Ergo-

terapeutforeningen (Ulla Garbøl) og Danske Fysioterapeuter (Sille Frydendahl) skal 

inviteres til at være den del af aftagerpanelet 2020-2022.  

 
Der har været stor tilfredshed med aftagerpanelmedlemmerne Inger Mechlenburg og 

Helen Bernt Andersen. Studienævnet anbefalede dog, at begge medlemmer udtræder, 

førstnævnte grundet tilknytning til AU og sidstnævnte grundet mange års medlemskab 

af panelet samt jobskifte fra sygeplejefaglig direktør til direktør for Kræftens Bekæm-

pelse. 

 
Studienævnet anbefalede at der inviteres aftagere fra private virksomheder der be-

skæftiger sig med sundhedsteknologi, f.eks. Systematic, eller fra medicinalvirksomhe-

der som Novo Nordisk. Et andet forslag var at invitere en repræsentant fra Styrelsen 

for patientsikkerhed.  

 

Aftagerpanel for kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab  

Jesper Hjortdal anbefalede at Gerda Nørrelykke Møller, ledende overlæge på Odense 

Universitetshospital, udskiftes med Anders Kruse, ledende overlæge på Aalborg Uni-

versitetshospital. Derudover bør det overvejes at invitere et aftagerpanelmedlem fra 

Norges uddannelsessektor med kendskab til optometri og synvidenskab, idet der 

netop har været en større omstrukturering af uddannelsen i Norge. 

 

På baggrund af studienævnets input udarbejder studieleder et forslag til aftagerpane-

ler 2020-2022. Studieleder rådfører sig med institutleder og prodekan for uddannelse, 

før listen over aftagerpanelmedlemmer sendes til godkendelse hos dekanen.  

 

6. Drøftelse: Evaluering af prøveform på valgfag  

Studienævnsformanden indledte med en kort redegørelse for baggrunden for punktet. 

Studienævnet tilkendegav, at henvendelsen til de kursusansvarlige gerne må lægge 

vægt på følgende:  

• Hvordan har det været at vurdere, om de studerende består eller ikke-består 

kurset? Mener du, at det er muligt at vurdere den enkelte studerende ordent-

ligt?  
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• Hvordan fungerer de fælles generiske læringsmål? Er de brugbare i forhold til 

vurderingen af de studerende?  

 

Studienævnet drøftede, om der kan skæres ned på antal 5 ECTS i valgfagspuljen, og 

om der skal skæres ned på udbuddet af valgfag generelt. Der er brug for 5 ECTS valg-

fag, da der er 15 ECTS valgfag for studerende på SFK. I den forbindelse blev det frem-

hævet, at de studerende har svært ved at følge valgfag andre steder, fordi de ikke har et 

helt valgfrit semester, men har obligatorisk undervisning ved siden af valgfagene.   

 

7. Drøftelse: Eksempler på faglig/social trivsel  

Studienævnet foreslog temadagen på tværs af de sundhedsvidenskabelige kandidatud-

dannelser som et initiativ der har haft til formål at styrke den faglige og sociale inte-

gration på uddannelserne. Baggrunden for temadagen var bl.a. at de studerende gav 

udtryk for, at det var svært at håndtere to forskellige metodefag på én gang. Det skulle 

temadagen afhjælpe og desuden være en anledning til faglig og social integration og 

”ryste-sammen” på tværs af uddannelserne.  

 
Kirsten Beedholm kontakter temadagsansvarlige (Christina Dahm og Kirsten Frede-

riksen) med henblik på at formulere en tekst der kan meldes ind.  

 

8. Orientering: Årets underviser 2019/2020  

Sandra Rokkedrejer tager initiativ til, at der foretages en afstemning blandt de stude-

rende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Studienævnsformanden orienteres 

om afstemningens resultat, før resultatet indsendes via blanket på denne side.  

 

9. Gensidig orientering  

 
Studienævnsformanden 

Kirsten Beedholm har haft et møde den nye prodekan for uddannelse Lise Wogensen 

Bach. Kirsten valgte at fremhæve lokaleudfordringerne i forhold til campus 2.0 og om-

bygning til nye typer af undervisning som én af de vigtigste udfordringer for uddannel-

serne/instituttet. Kirsten har også været til mødet med ledelsen i HE Studier, hvor ét 

af samtaleemnerne også var lokaler og uddannelsernes ønske om mere fleksible un-

dervisningslokaler.  

 

 

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/underviser-og-studenterpriser/aarets-underviser/
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Uddannelsesledere 

Der har været afholdt informationsmøder om APN-linjen på kandidatuddannelsen i 

sygepleje i Jylland og på Sjælland med deltagelse af bl.a. studerende fra APN-linjen. 

De to studerende har været meget begejstrede for at starte på uddannelsen og for me-

todeundervisningen på 1. semester.  

 

I næste uge afholdes informationsmøde på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. 

Christina Dahm kunne desuden fortælle, at Lisa Østergaard pr. 1. januar 2020 ikke 

længere er ansat på DEFACTUM, men har fået et eksternt lektorat på institut for Fol-

kesundhed. Lisa Østergaard underviser på rehabiliteringslinjen på den sundhedsfag-

lige kandidatuddannelse. 

 

Informationsmødet på kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab blev af-

holdt i december. Jesper Hjortdal har deltaget i uddannelsesmøder i Randers og Kø-

benhavn, hvor han har forsøgt at sætte fokus på at professionshøjskolernes vigtigste 

opgave er at sikre, at de studerende er skarpe på kernekompetencerne. På baggrund af 

eksamensstatistik fra 2015-2019 ser det ikke ud til, at der er den store forskel på hvor-

dan professionsbachelorstuderende fra henholdsvis Randers og København klarer sig 

på kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab.  

  

Jesper Hjortdal kunne fortælle, at Mikkel Lønholm er gået i gang med at finde under-

visere til nyt valgfag for optometristuderende. Studienævnet skal godkende valgfaget i 

løbet af foråret, og det bør overvejes, om fagets målgruppe kan udvides til andre stude-

rende på IFS – særligt studerende på folkesundhedsvidenskab, den sundhedsfaglige 

kandidatuddannelse og evt. idræt. 

 

Niels Trolle Andersen rejste spørgsmålet om hvor meget kvantitativ metode de stude-

rende får på professionsbacheloruddannelserne.   

 

HE Studier og studievejledningen 

Der har været afholdt specialeseminar i Aarhus med over 50 fremmødte. For de stude-

rende i Emdrup bliver specialeseminaret muligvis et Webinar. I lyset af at specialese-

minaret er placeret relativt tidligt på semesteret, overvejer studievejledningen, om der 

skal afholdes en workshop omkring motivation på et tidspunkt senere i semesteret.  
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10. Eventuelt  

Studienævnet drøftede kort, hvordan de studerende har klaret sig i epidemiologi og 

biostatistik. Der er mange der har fået 10 eller 12, og der er færre, der er dumpet, end 

sidste år. De kursusansvarlige har en fornemmelse af, at undervisningen er forløbet 

bedre og mere harmonisk i år, hvilket formentligt skyldes, at der er lavet en hel del om 

på undervisningen.  

Det bør være et OBS-punkt, at de studerene der dumper får adgang til blackboardsi-

den for epidemiologi og biostatistik-undervisningen i E20. Muligheden for at blive til-

meldt blackboardsiden for kurset kan med fordel formidles til feedback-mødet. 
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