
 

 

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 30. august 2022
 
Til stede: 
Johannes Struijk (JJS)  
Steffan Wittrup McPhee Christensen (SWMC) 
Steffen Frahm (KSF) 
Erika Spaich (EGS) 

 
 
 
Afbud: 
Katja Møller Jensen (KMJ) 

Amin Hanad Said Indayare (ASI) 
Aparna Banerjee (ABA)  
Frederik Fruergaard Jensen (FFJ)  
 
Observatører: Louise Pape-Haugaard (LPH), studieleder, Sune Midtiby Jensen (SMJ), SUND studievejledning, 
Louise Juvoll Madsen (LJM), kvalitetsmedarbejder 
 
Referent: Malene Møller Knudsen (MMK) 
                     
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra SN møde 040722 
3. Orientering om optag på uddannelserne 
4. Godkendelse af revision af studieordningsrevision for MA i Smertevidenskab og tværfaglig 

smertebehandling 
5. Godkendelse af ny engelsk forkortelse til studieordning (MA i smerte) 
6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til studieordningsrevision for ST BA og KA (jf. seneste møde) 
7. Igangsættelse af procedure for nomineringer til Årets Underviser 
8. Meddelelser  
9. Eventuelt  

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 
9. Overblik over sager siden sidst 

 



 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev vedtaget. 

Ad 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referatet fra seneste møde blev godkendt. 

Ad 3. Orientering om optag på uddannelserne 

ST bachelor - 43 (http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html) 
Optaget er steget med én siden dagsorden. 

ST kandidat – 32 (http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html) 
Optaget er faldet med én siden dagsorden. 32 studerende er færdige på BA – én har trukket sin ansøgning 
fra KA tilbage og én kommer fra BA i medialogi og har suppleret med ST fag i et år inden optag. Dette viser 
en særdeles god overgangsfrekvens. 

KVT – 43  
Optaget er faldet med én siden dagsorden. 

MSK FYS – 19 

MA i Smerte – 13 optagne + 1 fra sidste år 
(http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdirevu6.html)  

Studienævnet drøftede optagelsestallene: 

ST BA optaget er lavt i forhold til vi plejer at ligge over 50 – men hele AAU ligger lavt, så det er en generel 
trend. Studienævnet indstiller at markedsføringsindsatsen øges. Studienævnet foreslog forskellige 
muligheder så som uddannelsesmesse (Hvad kan jeg blive?), Spotify og Youtube. 

JJS arbejder med at analysere frafaldet. I praksis falder 25-30% fra i løbet af det første studieår. Men tallene 
viser frafaldet efter 2. semester. Det handler dog typisk om studerende som ikke er studieaktive på 3. 
semester. Det høje frafaldstal er en generel trend på alle AAUs uddannelser. Studienævnet har fra næste 
optag 2023 indført adgangskrav på min. 4 i matematik og der er udviklet en matchtjekker, som forventes at 
have virkning på afklaringsprocessen for ansøgerne. 

ST KA optaget er tilfredsstillende. 

KVT optaget er tilfredsstillende. 

MSK FYS optaget er ikke tilfredsstillende. Studienævnet indstiller, at markedsføringsindsatsen øges. 
Dimittendundersøgelsen bruges til at kvalificere indsatsen. Denne kommer dog først i 2023. Studienævnet 
foreslår, at SWMC konsulteres i forhold til indsatsen.  

MA i smerte optaget er ikke tilfredsstillende. Studienævnet indstiller, at markedsføringsindsatsen øges. 

http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwoptsv2r/svarram5.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdir7.html
http://www.adm.aau.dk/budgetplan/access_auc/dwdir/ramme/ansdirevu6.html
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Generelt om markedsføring 

Studienævnet foreslog, at der laves en dataindsamling blandt de nye studerende på MSK FYS, Smerte MA 
og ST BA ift. hvor de har hørt om uddannelsen, og hvordan de besluttede sig for den. 

Opfølgning 

Undersøge om oplysninger om hvor ansøgerne har hørt om uddannelsen allerede indsamles? Fx via 
optagelseskontoret eller AAU Kommunikation. Ellers iværksættes undersøgelsen. 

Ad 4. Godkendelse af beslutning om studieordningsrevision for MA i Smerte 

Der blev i foråret afholdt møde med forskellige aktører i uddannelsen. Der var forskellige ønsker til 
ændringer, og uddannelsen bør gennemgå en revision, som fokuserer på at tilgodese anvendelsen af teori i 
klinisk praksis.  

Samtidig skal sammensætningen af undervisere og dermed forskningsbasering tænkes ind.  

Studieleder mente, at studieordningen bør revideres ved eksplicitering af læringsmål, som skal tydeliggøre, 
at uddannelsen ikke er en forskeruddannelse, men nærmere beskriver sammenhængen mellem teori og 
praksis. 

Evalueringerne af de sidste 3-4 hold skal indgå i revisionen.  

Studienævnet besluttede, at der skal laves en revision af studieordningen, og at der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe. I første omgang blev JJS udpeget som formand i arbejdsgruppen. LPH hjælper med at 
udpege medlemmer i miljøerne og forsøger at finde timer til opgaven.  

Ad 5. Godkendelse af ny engelsk forkortelse til studieordning (MA i smerte) 

Baggrund: Fagmiljøet bag uddannelsen har i flere tilfælde observeret at dimittender fra uddannelsen 
bruger forkortelsen M.Sc., hvilket ikke er korrekt. For at imødegå dette, ønsker studienævnet at der tilføjes 
en forkortelse til studieordningen. 

Siden dagsorden blev udsendt, er det blevet afklaret, at det ikke er muligt at ændre navnet på uddannelsen 
og heller ikke tilføje en forkortelse i studieordningen.  

Studienævnet foreslog, at semesterkoordinator gør de studerende opmærksom på brugen af titel i 
slutningen af 4. sem. og ved besked i Moodle. 

Ad 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe til studieordningsrevision for ST BA og KA  

Det er tidligere besluttet at iværksætte en revision af studieordningerne for ST BA og ST KA. Foreløbig 
arbejdsgruppe bestående af JJS, KSF, KMJ, APA blev nedsat på forrige møde. På dette møde meldte EGS og 
LPH sig som yderligere medlemmer.  

LPH mindede om, at udkastet skal i høring på lignende uddannelsesinstitutioner, hos aftagerpanel, 
censorkorps mm. 

JJS fremlagde den indledende plan: 

• Kortlægning af de seneste ændringer på sundhedsteknologi-uddannelserne på DTU, SDU og AU 
• Kortlægning af internationale krav til sundhedsteknologiuddannelsen – herunder ABET 
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• Definition af SUNDs strategi i forhold til Digital Health og AAUs missionsdrevne universitet og 
hvordan dette kan imødekommes i studieordningerne? 

• Præsentation af plan for arbejdet for relevante medarbejdere og studerende  
• Præsentation for og høring af aftagerpanel på møde 4. november 
• Udarbejdelse af ny studieordning med inddragelse af relevante undervisere på de forskellige 

semestre 
• Høring hos censorkorps, øvrige uddannelsesinstitutioner og HST 
• Indlevering til studienævnssekretær senest 1. oktober 

LPH orienterede om, at der snarest vil blive gennemført en kortlægning af omfanget af STEM og SSH 
kompetencer i uddannelserne. Dette for at sikre, at alle uddannelser kan indgå i multidisciplinære 
samarbejder. Derfor forestiller LPH sig, at SSH og STEM skal være ekspliciteret i vores studieordninger inden 
2026.  

Ad 7. Igangsætte procedure for nomineringer til Årets Underviser 

De studerende i studienævnet indsamler nomineringer til Årets Underviser blandt deres medstuderende. 

De studerende i studienævnet formulerer en mail til deres medstuderende, som de sender til MMK. 
Derefter beder MMK studiesekretærerne sende den ud. De studerende samarbejdes med de studerende 
fra de to øvrige studienævn. 

De studerende i studienævnet præsenterer den valgte Årets Underviser for studienævnet på mødet den 1. 
november. 

Ad 8. Meddelelser 

MMK har fået nye opgaver, men varetager udvalgte studienævnsopgaver frem til en løsning er fundet. 

Ad 9. Eventuelt 

- LPH orienterede om, at praksis for evaluering af studiestart ændres, så de studerende på 1. sem. BA 
modtager en survey i oktober. 

o Der er fokus på dette, da Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse, som 
siger, at ¼ af alle nye kvindelige studerende er nervøse for at deres grænser overskrides 
ved studiestart. MMK videresender til studievejlederne. 

- LPH orienterede om, at nyt byggeri er klar 1.2.2023 
o Undervisning i seminarrum, ”opgaveregning” og auditorier vil i flytteperioden 5.11 – 31.1 

foregå, som det fremgår af skemaer, eksamener, som er planlagt med fysisk fremmøde, vil 
også blive afholdt med fysisk fremmøde 

o Det er siden præsentationen af det nye SUND byggeri for studienævnet blevet besluttet, at 
man møblerer seminarrum med 7 pers. gruppeborde – dog uden skærm på bordene. 
Studienævnet udtrykte frustration over den beslutning. CDUL vil understøtte, hvordan 
underviserne kan omlægge undervisning til denne form. Det overvejes at rekvirere timer til 
omlægning af undervisning.  
Der bliver tavle i lokalerne og de bageste borde og stole bliver højere end de forreste.  

- Semesterevaluering og anonymitet – der skrives af og til grove kommentarer i den kvalitative del af 
spørgeskemaet. Det kan være meget ubehageligt at blive udsat for den type af 
envejskommunikation. Dog kan de studerende anonymitet ophæves, hvis man begår en handling 
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som er i strid med disciplinærreglerne. Det betyder, at hvis undervisere oplever dette, kan de 
kontakte studieleder, så der kan rejses en disciplinærsag. 

o Underviserne skal informeres om ovenstående. Der sendes mail ud til HST-undervisere 
snarest muligt. Uddrag fra disciplinærreglerne vedlægges. 

- LPH orienterede om at vi er blevet kontaktet af Social Sundhed (NGO), som gerne vil have mulighed 
for at mødes med alle studerende på alle vores uddannelser. Vi har tilbudt at dele et elektronisk og 
fysisk opslag, men ikke at de kan møde op til studiestart. 

Næste møde afholdes den 28. september 2022 kl. 12.30.  


