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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
3. Godkendelse af eksamensplan F20 
4. Status år 2 og 3 for selvevaluerings-handlingsplaner for ST, KVT og MA i SMERTE 
5. Behandling af valgfag til KVT 3. sem. 
6. Godkendelse af semesterbeskrivelser F20 
7. Orientering om frafaldstruede 
8. Meddelelser 
9. Eventuelt 

 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

10. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 

 
Ad 2. Godkendelse af referater fra seneste møder 

 

I referat fra møde den 14. november fjernes en kommentar om stress på KVT, da det var referentens 
fortolkning men ikke tilfældet. 

 

Med denne ændring blev referaterne fra både den 30. oktober og 14. november godkendt. 
 

Ad 3. Godkendelse af eksamensplan F20 
 

Studienævnet diskuterede, om det er OK at der er forskel på antal dage de studerende har til forberedelse 
af en eksamensopgave pga. weekender. Der var bl.a. forslag fra studienævnet om at semesterbeskrivelsen 
kunne rettes til, så det de studerende får flere dage til rådighed (fx 7 eller 9 dage før), hvorved forskellen 
ved inddragelse af weekend og ikke bliver mindre. 

 
Det er siden mødet blevet afklaret at eksamensopgaver gerne må udleveres i en weekend, men det kan 
være uhensigtsmæssigt, da der ikke er support tilgængelig i weekender. 

 
Eksamensplanen blev godkendt med disse kommentarer. 

 
Opfølgning: 

 
Der gives flere dage overordnet set, med mindre det er meget afgørende, at der kun gives 2 dag til 
forberedelsen af opgaven. 

 
JF afstemmer med eksamensansvarlige på idræt 2. sem., at der overordnet gives flere dage til 
eksamensopgaven med mindre det er afgørende for eksamen, at der kun gives 2 dage. 

 
Ad 4. Status år 2 og 3 for selvevaluerings-handlingsplaner for ST, KVT og MA i SMERTE 

 

Studienævnet skulle behandle status for selvevalueringshandlingsplaner – studienævnet kommenterede 
statuspunkter som følger. 

 
Master i smerte 

 
SN formanden har ikke forholdt sig til status pr. 19.11.19. Historien for uddannelsen er at den efter skift fra 
studienævn for Medicin har ændret optag til hvert andet år, og derfor har den ikke været diskuteret. Det 
samme sker nu, fordi studienævnet skal deles op, og det er svært at diskutere uddannelsens fremtid i dette 
forum. 

 
Uddannelsen starter et nyt selvevalueringsrul i 2020. PN foreslog, at der ved opstartsmødet for 
selvevaluering i januar diskuteres, hvordan uddannelsen fremadrettet skal behandles. LPH og EGS vil gerne 
inviteres med til opstartsmødet for uddannelsen som repræsentanter for det nye studienævn. 

 
Sundhedsteknologi 

 
PN redegjorde for to punkter, som er indskrevet i en nyere version af dokumentet end den, som 
studienævnet har modtaget. 

 

Studiestartsprøve er indført i studieordningen for bacheloruddannelsen, med det formål at kunne 
identificere reelle frafaldstal. 
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De fleste punkter fra selvevalueringshandlingsplanen er gennemført. 
 

Klinisk videnskab og teknologi 
 

Punktet omkring overskridelse af studietid er gennemført. 

Studienævnet betragter dermed de tre handlingsplaner som behandlet. 

Ad 5. Behandling af valgfag til KVT 3. sem. 

JF og MMK havde gennemgået listen over forhåndsgodkendte valgfag fra E19 og LPH havde på baggrund af 
møde med de studerende input. 

 
LPH fortalte, at de studerende bl.a. ønskede sig et kursus i Sundhedsøkonomi, hvilket udbydes på FSV i et 
forårssemester. Da valgfagene på KVT ligger i efteråret ville det kræve, at kurset også udbydes i efteråret. 

 
En generel kommentar var, at der mangler kvalitet i de udbudte fag – fx kommer underviseren på 
Projektledelse fra byggebranchen, hvilket er meget langt fra sundhedsfagligheden. 

 
Studienævnet enedes om at tilbyde valgfagene på AAU nedenfor 

 
• Projektledelse (KVT) 
• Forståelse af sundhed, risiko og forebyggelse (FSV) 
• Quality Development and Patient Safety (MedIS – vores studienævn skal henvende sig til 

studienævn for medicin vedr. læringsmål for kurset som de studerende har fået at vide, er 
forældede – vores studerende vil gerne følge kurset. 

• Interoperabilitet i kliniske informationssystemer på ST – man kunne lave et forkursus for KVT’erne 
(KVT’erne vil skulle bruge ca. 25 timer inden kurset og ekstra tid i løbet af kurset for at kunne følge 
med.) 

 
Konklusion: studienævnet var enige om at forhåndsgodkende ovennævnte kurser fra AAU og sekundært de 
grønne kurser fra andre universitetet på nær ”Grade-kurset” fra AU. 

 
Opfølgning: 

 
• Studieleder kontakter undervisningsudvalget vedr. relevant underviser til kurset projektledelse. 
• Studieleder undersøger om en plan for forberedelse af KVT studerende til kurset Interoperabilitet i 

kliniske informationssystemer vil kunne gennemføres. 
• JF kontakter SN formand for medicin vedr. læringsmål for kurset Quality Development and Patient 

Safety. 
• LPH undersøger om de studerende har tilstrækkelige forudsætninger til at kunne følge kurset 

Epidemiologi og statistik på FSV 1. sem. (LPH har siden mødet undersøgt dette og det har 
vist sig, at kurset epidemiologi og statistik på FSV 1. sem. ikke vil være relevant at følge for 
KVT studerende. Det er muligt, at der er sket en forveksling med kurset ”Anvendt 
epidemiologi og registerforskning”. Dette undersøges videre i 2020). 

 
Ad 6. Godkendelse af semesterbeskrivelser F20 

 

Semesterbeskrivelserne blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. 
 

Studienævnet besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes som de var eller om 
der var forhold fra semesterevalueringen fra forrige semester, som koordinator ikke havde taget højde for i 

https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/STIFSV16K3_2?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2019-2020/STIFSV16K3_2?lang=da-DK
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den nye beskrivelse. 
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Semester Konklusion Bemærkninger 
IDR BA 2 Betinget 

godkendt 
Der foretages mindre redaktionelle ændringer (undervisernavne). 

IDR BA 4 Betinget 
godkendt 

Der foretages mindre redaktionelle ændringer (oversættelse af 
enkelte linjer). 

IDR BA 6 Betinget 
godkendt 

Der foretages korrektor og afklares i forhold til omfang og forventet 
tidsforbrug vedr. 2 kurser. 

IDR KA 2 Ikke modtaget  

IDR KA 4 Godkendt  

IDRtek 2 Ikke godkendt JF kontakter koordinator i forhold til uddybning af 
eksamensbeskrivelse for 1 kursusmodul, sammenhæng mellem antal 
forelæsninger og andre aktiviteter for andet kursusmodul. 

 

Modulerne har kun 8-11 elementer, hvor man mødes med underviser, 
hvor andre uddannelser fx har 15 elementer (kursusgange) – SN vil 
undersøge med modulkoordinatorer, om der ydes konfrontationstid i 
samme omfang som der rekvireres. Studieleder bakkede op om dette. 

IDRtek 4 Godkendt  

ST BA 2 Betinget 
godkendt 

JF kontakter koordinator ift. terminologi og manglende konsistens 
mellem beskrivelsen i teksten og i tabellen for kurset elektrofysiologi. 
Det skal beskrives, hvad en session er. 
Eksamensbeskrivelsen for Calculus bør uddybes. 

ST BA 4 Betinget 
godkendt 

2 kurser på semestret lignede hinanden meget, men der er ikke lavet 
ændringer i semesterbeskrivelsen. Pga. de udfordringer der har været 
sidste år beder studienævnet om at kursusaktiviteterne bliver 
beskrevet mere detaljeret i forhold til at sikre, at de to kurser er 
adskilt. 

ST BA 6 Ikke godkendt JF kontakter koordinator i forhold til angivelsen af tidsanvendelse. 
Derudover skal eksamensbeskrivelsen skal uddybes (læringsmålene 
skal adresseres). 

ST KA 2 Betinget 
godkendt 

MMK kontakter koordinator for at få beskrevet hvordan PBL 
læringsmål inkluderes i arbejdet med semesterbeskrivelsen, 
(indstillingsskema fra JF medsendes til koordinator). 

ST KA 4 Godkendt  

FSV 2 Ikke godkendt Der mangler beskrivelse af et modul. 
Kolonnen tidsforbrug slettes i kurset Borger-, bruger- og 
patientinvolvering. Omfang og forventet indsats tydeliggøres. 
MMK beder koordinator indsende ny komplet version af 
semesterbeskrivelsen inden næste studienævnsmøde. 

FSV 4 Godkendt  

KVT 2 Ikke godkendt Ny kursusansvarlig har besluttet at omlægge kurset – beskrivelse 
mangler. MMK sender semesterbeskrivelsen til godkendelse pr. mail, 
når komplet version foreligger. 

KVT 4 Godkendt  

MSK FYS Ikke modtaget Semesterbeskrivelsen tages med til godkendelse på SN møde i januar. 
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SMERTE4 Godkendt  
 
 

Yderligere punkter: 
 

Der er fortsat en opgave med at kommunikere formålet med at de studerende selv skal danne gruppe på 
IDR 2. sem., samt på både 1. og 3. semester, hvor der er administrative grupper. 

 
Opfølgning: 

 
Der følges op på betinget godkendte semesterbeskrivelser ved semesterkoordinatormøderne og de aftalte 
formuleringer tilrettes i de godkendte. 

 

Godkendte semesterbeskrivelser offentliggøres på www. 
 

Ad. 7. Orientering om frafaldstruede 
 

MMK orienterede kort om antal studerende som er kategoriseret som frafaldstruede. Der er sendt mail ud til 
en gruppe studerende, men ingen har henvendt sig for at få et møde om vejledning med 
studienævnsformanden. 

 
Ad. 9. Eventuelt 

 
 

Næste møde afholdes den 22. januar kl. 12.30. 

http://www/
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