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Mødedato: 31. marts 2022 kl. 14.15-16.00  

Mødested Aarhus: Zoom, 1611-038 

Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

 

VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Jesper Hjortdal, Christina 

Catherine Dahm  

 

Studerende (medlemmer): Laura Bang Damgaard, Anna Ring Madsen, Andreas 

Vestergaard Kjær, Julie Pajaniaye 

 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen, Lise Ask Andersen, Helle Bønsøe Nielsen 

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Anne Rask, Niels Trolle Andersen, Nanna Bach Nissen, 

Louise Dalsgaard Christensen 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes.  

 
2. Beslutning: Studentersager 

Sag 1: 4. prøveforsøg 

Studienævnet godkendte ansøgningen på baggrund af et usædvanligt forhold samt 

proportionalitetsprincippet.  

 

Sag 2: 4. prøveforsøg 

Studienævnet fandt ingen usædvanlige forhold, der vil kunne begrunde en dispensation, og 

gav derfor afslag på det foreliggende grundlag.   

 

Sag 3: 4. prøveforsøg  

Studienævnet godkendte ansøgningen på baggrund af et usædvanligt forhold samt 

proportionalitetsprincippet.  

 

Sag 4: 5. prøveforsøg 

Studienævnet fandt ingen usædvanlige forhold, der vil kunne begrunde en dispensation, og 

gav derfor afslag på det foreliggende grundlag.   

 

Studienævnet drøftede, hvorvidt de studerende har svært ved at finde information om 

eksamensregler og muligheder for afmelding ved sygdom – særligt ved 3. prøveforsøg. Lise 

Ask Andersen oplyste, at studieportalerne lige er blevet opdateret ift. netop dette emne, og 

orienterer de studerende sig her, bør der ikke være misforståelser.  

Uddannelsesleder Christina Dahm efterspurgte, om de studerende fra studienævnet kan 

videreformidle information om 3. prøveforsøg samt link til studieportalen via 

facebookgrupperne.  
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3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Studienævnet tog sagerne til efterretning.  

 

 
4. Drøftelse: Kursusevalueringer E21 

 

Studienævnene skal bl.a. kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne, og derfor laver 

studienævnene to gange årligt en gennemgang af undervisningsevalueringerne fra det 

seneste semester - i dette tilfælde E21. 

Studieleder, Kirsten Beedholm indledte punktet og vurderede, at det overordnet set ser rigtig 

fint ud ift. kursusevalueringerne for E21. Målt på udbytte ligger næsten alle kurser nu i grønt. 

 

Optometri og synsvidenskab - generelt 

Uddannelsesleder Jesper Hjortdal Østergaard orienterede om en generel lav svarprocent på 

kursusevalueringerne – men at uddannelsesevalueringerne (med det forbehold) tyder på, at 

der overordnet er stor tilfredshed blandt de studerende.   

 

Optometri og synsvidenskab - Anvendelse af diagnostika 

Kurset vurderedes med lavt udbytte af de studerende. Uddannelsesleder Jesper Hjortdal 

Østergaard orienterede om, at kurset afvikles af biomedicin, og har netop været i fokus under 

revisionen af studieordningen, som træder i kraft til september 2022. Med revisionen sker 

der flere ændringer på kurset, som bør afhjælpe den røde evaluering.  

 

 

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - generelt 

Uddannelsesleder Christina Dahm orienterede om kurserne, som ligger i det grønne eller 

gule område. De to ’gule kurser’ er tilrettelagt med flere undervisere, hvilket måske kan 

betyde, at det kan være har været svært for de studerende at se strukturen. Der kommer 

sandsynligvis ny kursusansvarlig på kurset Vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet. Dette 

afventer forhandlinger om kontrakt med DEFACTUM, som endnu ikke er på plads.   

 

Tværgående valgfag 

Studieleder Kirsten Beedholm vurderede, at kurserne generelt ligger flot, og at de tiltag, som 

kursusansvarlige tidligere i deres kommentarer har planlagt at gøre (f.eks. på Pædagogik og 

didaktik) tilsyneladende har virket godt. Kurset Patient- og borgerinvolvering, som igennem 

flere år har ligget i rødt på udbytte, udbydes ikke fra E22. Kurset har været udbudt i 6 (7) år.  

Tværgående metodefag ligger også stabilt og flot.  

 

Kandidatuddannelsen i sygepleje 

Udskydes til næste studienævnsmøde.  

 

Masteruddannelsen i klinisk sygepleje 

Uddannelsesleder Annelise Norlyk vurderede, at de kvalitative kommentarer passer fint ind 

i den påbegyndte revision af uddannelsen, hvor der vil være fokus på struktur og læringsmål 

for at sikre, at der er sammenhæng mellem undervisning og læringsmål.  
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7. Gensidig orientering 

Studieleder Kirsten Beedholm orienterede om studenterforening på baggrund af 

tilbagemelding fra studerende Nanna Nissen. Kirsten Beedholm opfordrede til, at de nye 

studerende i nævnet overvejer, om det er noget, som de skal gå videre med. Punktet tages op 

på et kommende møde.   

 

Kirsten Beedholm orienterede om ansøgertal på de tre kandidatuddannelser. Ansøgertallet 

på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse er lavere end den plejer. Ansøgertallet til 

kandidatuddannelsen i sygepleje ligger stabilt. Kandidatuddannelsen i optometri og 

synvidenskab har færre ansøgere end 2021, men ligger stadig inden for gennemsnittet set 

over den sidste årrække.  

 

Kirsten Beedholm orienterede om, at den politiske beslutning om at nedlægge 

kandidatuddannelsen i sygepleje i Emdrup nu en endeligt taget. Uddannelsen overtages af 

Roskilde Universitet. Hvornår og hvordan processen vil blive er endnu uafklaret.   

 

Anne Møller orienterede om arrangement arrangeret på tværs af IFS: Fremtidens 

Arbejdsmarked, som blev afholdt den 10. marts 2022.  

 

 

8. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde  

Ingen bemærkninger 

 

9. Evt.  

Intet 

 

 

 

 


