
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 28. januar 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Steffen Frahm (KSF) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Katja Møller Jensen (KMJ)  

 
Afbud: 
Erika Spaich (EGS) 
Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder 
 
 

Aparna Banerjee (ABA) 
Trine Hagelskær Ebbesen (THE) 
 
Observatører: Sune Jensen, SUND studievejledning, Louise Juvoll Madsen, kvalitetsmedarbejder 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 221121 
3. Behandling af udkast til kvalitetsrapporter 
4. Behandling af status på handlingsplaner for uddannelser 
5. Behandling af censorkorps årsrapporter  
6. Evaluering af 2021 i studienævnet 
7. Godkendelse af mødeplan for E22 (datoer) 
8. Drøftelse af indførelse af karakterkrav (adgangskrav) på ST BA 
9. Drøftelse af evt. revision af studieordning for ST BA 
10. Nyt fra studievejledningen 
11. Meddelelser  
12. Eventuelt  
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
13. Overblik over sager siden sidst 

 



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referatet blev godkendt.  JJS bemærkede herunder, at det er en pligt at møde op til studienævnsmøde. 
 
Ad 3. Behandling af udkast til kvalitetsrapporter 
Studienævnet behandlede udkast til kvalitetsrapporter.  
 
Datapakker var blevet sendt rundt i skriftlig behandling inden jul, og der har ikke været kommentarer til 
materialet. 
 
JJS bad om studienævnets input til vigtige punkter. 
 
Frafald  
Frafaldsprocenten på sundhedsteknologi er meget høj, nemlig over 30%, og dette er derfor et 
opmærksomhedspunkt. Det blev nævnt, at skærpede adgangskriterier evt. kunne benyttes som et værktøj 
for at ændre på dette. Dette drøftes under punkt 8. 
 
Frafaldet på kandidatuddannelserne MSK FYS og KVT, hvor de studerende starter som nye studerende på 
AAU, er også højt. Studienævnet var enige om, at Corona-hjemsendelse kan være en stor del af forklaringen. 
I rapporterne er frafald markeret som opmærksomhedspunkt/utilfredsstillende. 
 
Jobsituation 
Studienævnet bemærkede, at jobsituationen generelt er tilfredsstillende for alle uddannelser. 
 
Studiestart 
Studienævnet bemærkede også, at der mangler at blive udfyldt data for evaluering af studiestart. Dette 
skyldes, at kvalitetssystemet er revideret, og det er et nyt krav, at der skal evalueres på studiestart. Fordi 
dette skal implementeres nu og evalueringerne ikke er klar, kører det lidt skævt i dette år. Punktet er derfor 
udfyldt med ”utilfredsstillende”, men studienævnet var enige om, at dette kunne ændres til ”N/A” eller 
”opmærksomhed”. 
 
Der var en snak om kvalitetsprocessen i forhold til tidspunkterne for evaluering af smertemaster, måske ikke 
er hensigtsmæssig, da det kører i utakt med de øvrige uddannelser. 
 
Konklusion: 
Studienævnet godkendte kvalitetsrapporterne for ST, KVT og MSK FYS. 
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Ad 4. Behandling af status på handlingsplaner for uddannelser 

JJS nævnte, at der afholdes månedlige møder mellem studieleder, kvalitetsmedarbejder og 
studienævnsformand hvor følgende punkter drøftes: 
 

• Optag og frafald 
• Overskridelse af normeret studietid 
• Opbygning og forløb 
• Undervisning og studiekvalitet 
• Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 
• Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 

 
Der foregår dermed en løbende planlægning af tiltag og mulige fremtidige tiltag samt evaluering.  
 
I praksis laves i statusrapporterne en markering af opmærksomhedspunkter. Punkter til handling udvælges, 
og der kan også tilføjes nye punkter. Denne proces betyder et fokuseret arbejde på, hvor vi kan gøre det 
bedre. Statusrapporterne er et dynamisk dokument, som opdateres månedligt. 
 
Sundhedsteknologi 
Der arbejdes på at lave en matchtjekker, som skal hjælpe med til, at potentielle studerende kan træffe et 
kvalificeret valg. De studerende foreslog, at de får mulighed for at komme med input til arbejdet. 
 
Master i smertevidenskab 
JJS orienterede om, at der i marts 2022 afholdes evalueringsmøde med alle undervisere på uddannelsen. 
 
Ad 5. Behandling af censorkorps årsrapporter 
Studienævnet havde modtaget rapport for censorkorps for folkesundhedsvidenskab vedrørende 
masteruddannelsen i Smertevidenskab. Rapporten indeholdt dog kun tilbagemelding fra to eksamener og 
var gennemgående positiv. Studienævnet tog rapporten til efterretning. 
 
Ad 6. Evaluering af 2021 i studienævnet 
De studerende nævnte, at der er meget læsestof som forberedelse til møderne. Det blev foreslået at lave 
en angivelse af prioritering af, hvad der er mest relevant for de studerende at læse som forberedelse til 
møderne.  
 
Studienævnssekretæren forbereder desuden et diplom til de studerende, som har siddet i studienævnet.  
 
Derudover blev det nævnt, at det er vigtigt at huske, at bruge tid på at give nye studerende som er valgt, en 
god introduktion til arbejdet i studienævnet. Dette ansvar hviler i høj grad på de studerende, som 
fortsætter i studienævnet, men sekretæren hjælper også med dette. 
 
Ad 7. Godkendelse af mødeplan for E22 
MMK havde foreslået følgende datoer: 
 
Tirsdag den 30. august 2022 
Onsdag den 28. september 2022 
Onsdag den 26. oktober 2022 
Tirsdag den 29. november 2022 – studienævnet ønskede, at dette bliver ca. 1 uge tidligere 
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Onsdag den 14. december 2022 – studienævnet ønskede, at dette bliver ca. 1 uge tidligere 
Mandag den 30. januar 2023 
 
Planen blev godkendt med de angivne ændringer. 
 
Ad 8. Drøftelse af indførelse af karakterkrav på ST BA 
Siden sidst dette blev diskuteret i studienævnet, er der fremkommet data, som kan danne grundlag for en 
endelig beslutning. JJS præsenterede sin analyse og bad om studienævnets input. 
 
Analysen viste, at frafaldsprocenten nedsættes med 10 procent-point ved indførelse af karakterkrav på 4 i 
matematik. Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved indførelse af karakterkrav. 
 
Det kom til en afstemning, hvor stemmerne faldt således: 
4 for  
2 imod 
1 blank stemme 
1 fraværende 
 
Studienævnet indstiller dermed til at der indføres karakterkrav på 4 som adgangskrav til 
sundhedsteknologi. JJS drøfter dette med uddannelsesledelsen. 
 
Det blev også nævnt, at matchtjekker muligvis får den effekt, at ansøgere kan se, at det er vigtigt at være 
god til matematik. De studerende nævnte også, at det måske ville hjælpe til at mindske frafaldet, hvis der 
var lektiecafe i matematik. 
 
Ad 9. Drøftelse af evt. revision af studieordning for ST BA 
Studienævnet drøftede, om der er behov for ændringer af studieordningen i forhold til nye rammer og nye 
faciliteter i den nye SUND bygning, og om de ændringer, som er gennemført i seneste revision fra 2018, 
fortsat er hensigtsmæssige. 
 
Det blev besluttet, på et senere møde at drøfte om studieordningen skal gennemgå en revision. Det blev 
aftalt, at JJS starter en proces, hvor udenforstående aktører høres om en eventuel revision. 
 
Ad 10. Nyt fra studievejledningen 
SMJ fra studievejledningen fortalte kort om plan for præsentationer af studievejledningen på  
semesterkoordinatormøder for KVT og MSK FYS. Formålet skulle være, at høre de studerende om, hvad der 
kunne være hjælpsomt ift. opstart og facilitering af godt studiemiljø og samtidig gøre opmærksom på tilbud 
om vejledning. 
 
SMJ besøger også ST4 BA til semesterstart. 
 
Ad 11. Meddelelser 

• Udbud EVU – master i Smertevidenskab udbydes fra E22 
• Studieordning for Muskuloskeletal fysioterapi 2022 er godkendt og offentliggjort her 

https://studieordninger.aau.dk/Muskuloskeletalfysioterapi-Kandidat-Aalborg-Dansk-Candsan  
 
Ad 12. Eventuelt 

• KMJ deltager sammen med en anden ST-studerende i arbejdsgruppe vedr. indretning af det nye 
SUND byggeri for Sundhedsteknologi. Studienævnet ønsker en præsentation af indretning af SUND 
ved projektleder på et senere møde i løbet af foråret. 

https://studieordninger.aau.dk/Muskuloskeletalfysioterapi-Kandidat-Aalborg-Dansk-Candsan
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Ad 13. Lukket punkt 
• Gennemgang af sager siden sidst - intet referat 

 
 
Næste møde afholdes den 15. februar 2022 kl. 12.30. Dette er konstituerende møde i det nye 
studienævn, hvor nye studerende er valgt ind. 
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