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Mødedato: 3. april kl. 11.00-13.00  
 
Mødested: Skype 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels 
Trolle Andersen  
 
Studerende (medlemmer): Sascha Thorup (CUR Aarhus), Linda Støving (CUR Emdrup)  
 
Studerende (suppleanter): Caroline Goldberg (CUR Emdrup), Ditte Krøjgaard (CUR Aar-
hus) 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Lene Kristine Konrad 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 
 

2. Beslutning: Referat  

Studienævnet godkendte referatet fra den 24. februar 2020.  
 
Studienævnet havde en enkelt kommentar til eventuel-punktet: Kirsten har talt med 
en medarbejder, der har været med til at udforme studieordningen på professionsba-
cheloruddannelsen i sygepleje i VIA. Ifølge denne er der ikke skåret ned på undervis-
ningen i forskningsmetoder på uddannelsen.  
 

3. Beslutning: Studentersager 

Sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg grundet dysleksi  
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg. 
 
Sag 2 - Ansøgning om 4. prøveforsøg grundet sygdom  
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg, men gav afslag på ansøgnin-
gen om fornyet holdsætning. Den studerende opfordres til at følge forelæsningerne og 
tilmelde sig kurset på Blackboard.   
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Sag 3 - Ansøgning om 4. prøveforsøg grundet eksamensangst  
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg og ansøgningen om at høre 
musik til eksamen, mens studienævnet gav afslag på ansøgningen om fornyet holdsæt-
ning.   
 
Sag 4 - Ansøgning om afmelding af undervisning og udsættelse af maksimal studietid  
Studienævnet imødekom ansøgningen om afmelding af undervisning og udsættelse af 
maksimal studietid.  
 
Sag 5 - Ansøgning om 4. prøveforsøg grundet sygdom  
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg men gav afslag på ansøgnin-
gen om fornyet holdsætning.  
 
4. Orientering: Studentersager siden sidst  
Studienævnet havde ingen kommentarer.   
 
5. Beslutning: nyt valgfag E20 
Uddannelsesleder Jesper Hjortdal præsenterede kursusbeskrivelsen for det nye valg-
fag og de justeringer der er foretaget på baggrund af kommentarer fra studienævnet. 
Formålet med valgfaget er at give de studerende på kandidatuddannelsen i optometri 
og synsvidenskab øget viden omkring de mest almindelige sygdomme. Kurset afholdes 
på AUH.  
 
Studienævnet tilføjende ”grundlæggende” i sætningen: Formålet med kurset er at give 
de studerende et grundlæggende kendskab til de hyppigste og væsentligste syg-
domme. 
 
Studienævnet godkendte valgkurset for studerende på de sundhedsvidenskabelige 
kandidatuddannelser. Kurset er primært relevant for studerende på kandidatuddan-
nelsen i optometri og synsvidenskab, hvilket også fremgår af kursusbeskrivelsen.  
 
Godkendelsen af valgfaget gav anledning til nogle generelle overvejelser omkring de 
generiske læringsmål, og om de skal fastholdes for valgfagene på sundhedsvidenskab. 
Denne drøftelse tages op på et senere tidspunkt, eventuelt i forbindelse med evaluerin-
gen af valgfagene E19, hvor de kursusansvarlige er blevet spurgt til læringsmål og prø-
veform.  
 
6. Orientering: covid-19 situationen  
Kirsten Beedholm orienterede om det løbende arbejde, der foregår omkring undervis-
ning og eksamen i lyset af covid-19 situationen.  
 
Ditte Krøjgaard fortalte, at der blandt en del af de specialestuderende på kandidatud-
dannelsen i sygepleje er mange frustrationer, og der er bekymring for bedømmelsen til 
eksamen (om man får en dårligere karakter ved eksamen end man ellers ville have 
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fået, hvis der ikke havde været covid-19). Svaret fra studieleder var, at der er stor for-
ståelse for frustrationen, men at studerende som altid vil blive vurderet på læringsmå-
lene. Specialestuderende opfordres til at gå i dialog med vejleder om, hvordan de for-
skellige konkrete udfordringer kan løses bedst muligt. Jf. informationen på studiepor-
talen (studernde.au.dk) er der mulighed for at søge dispensation fra afleveringsfristen, 
hvis man vurderer det nødvendigt.  
 
Kirsten Beedholm orienterede om at instituttet forstætter den gode dialog med studie-
nævnsnæstformændene i nogle udvidede brugergrupper, hvor flere studerende vil 
blive inviteret til at komme med input og erfaringer. Brugergrupperne skal være et fo-
rum for dialog, hvor instituttet og studerende i fællesskab kan blive klogere på hvilke 
løsninger der fungerer godt/dårligt i forhold til omlagt undervisning og eksamen.   
 
Kirsten Beedholm orienterede kort om studienævnets mulighed for at beslutte nødstu-
dieordninger og om udkastet til foreløbig plan for sommereksamen 2020. Hvis der er 
input eller kommentarer til arbejdet med omlægning af eksamener, er man velkom-
men til at kontakte studieleder. Studienævnet vil få planen til godkendelse på studie-
nævnsmødet den 20. april.   
 
Sascha Thorup spurgte, om der var mulighed for at melde ud til de studerende på kur-
set Helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger, at der arbejdes på 
at placere eksamen i slutningen af august. Linda Støving var enig og vurderede, at en 
sådan udmelding potentielt kan betyde, at færre studerende vil sende dispensationsan-
søgninger. Kirsten Beedholm vil overveje muligheden for at melde noget ud.  
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