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Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 – 17.00 
Bygning og lokale: 1260-310  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og  
Loni Leddere (afbud).  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted 
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Helle Bønsøe, Mia Schou Johansen  
 

Referat 
 

Gæster: Kim Overvad (institutledelsen) under punkt 4.2. og Søren Riis Christensen 
(studenter studievejleder) 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendes. 
 

2. Sager   
2.1 Sager til behandling (Sager siden sidst) 

Ingen sager til behandling.  
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet.  

Ingen uddybende spørgsmål til de enkelte afgørelser. 
 

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

i. Statusrapport FSV (Bilag 1a - Statusrapport FSV 2017) 
ii. Optag på uddannelserne (Bilag 1b - KOT tilbud om optag BA): 

Der optages 45 på kandidaten. Heraf er 11 fra andre universite-
ter.  

iii. Der har været problemer med forsinket eksamens resultat, som 
nu er løst.  

iv. Aftagerpanel: Der er kommet tilsagn fra alle indbudte med und-
tagen af en enkelt.   

v. Der er kommet ændring i bekendtgørelsen og det er nu muligt at 
modtage mindre erkendtlighed for erhvervsorienteret projekt-
forløb.  

vi. Der afholdes inspirationsdag d. 1. september. Det besluttes, at 
Studienævnet deltager ved Christian Hoe og Anders Vedsted. 

vii. Der er givet tilsagn fra arrangørerne af Innovationday mht. at 
studerende fra Folkesundhedsvidenskab gerne må deltage. 
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b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Intet nyt under dette punkt.  

c. Nyt fra studievejledningen 
i. Der arbejdes med studiestart og der er indtil videre ikke særlige 

ting forhold for Folkesundhedsvidenskab. Der har været en 
smule forsinkelse på opstartsbreve.  

d. Nyt fra Studieadministrationen  
i. Der skal muligvis flyttes undervisningslokaler. Studienævnet øn-

sker, at der i den forbindelse er opmærksom på studiemiljøet.  
 

4. Revision studieordning  
Beslutningspunkt.  

4.1 Institutledelsen indstiller til, at kurset ”screening” omdøbes og får en mere ge-
nerisk målbeskrivelse, da screening ses som et meget specifikt kursus (Bilag 2 - 
FSV - Forslag til ny studieordning BA).  

 
Det bemærkes at baggrunden for kurset var et ønske om at integrere scree-
ningskurset –placeret som valgfag på kandidatuddannelsen– som fast element 
i bacheloruddannelsen, da der har væren meget stor tilfredshed med kvaliteten 
af kurset og emnet ses som et grundlæggende i Folkesundhedsvidenskabsud-
dannelsen.   
 
Det besluttes, at kurset Screening omdøbes og får en mere generisk målbeskri-
velse. En arbejdsgruppe bestående af én repræsentant for de studerende og én 
for VIP’er udarbejder hurtigst muligt et nyt udkast til målbeskrivelse. Det be-
mærkes i den forbindelse, at det er vigtigt, at ansvaret for kurset er fast foran-
kret. I sammenhæng med dette bør det indtænkes hvordan emnet screening 
indgår i andre kurser. 

 
4.2 Placering af epidemiologi  

Kim Overvad fra Epidemiologi deltog og præsenterede begrundelse for at be-
vare Epidemiologi og biostatistik på 2. semester, modsat den påtænkte ændring 
i udkastet til ny studiestudieordning, hvor Epidemiologi og biostatistik placeres 
på 1. semester.  
 
Argumenter for at placeres kurset på 2. semester:  

• En placering på første semester ses som en fjernelse af ressourcer fra 
Epidemiologi og biostatistik. 

• Hvis der er blevet introduceret til epidemiologiske og biostatistiske ele-
menter på 1. semester, vil der kunne bygges oven på dette i Epidemio-
logi og biostatistik-undervisningen på 2. semester.  

• Ved placering på 1. semester vil Epidemiologi og biostatistik i højere 
grad skulle fungere som introduktion og således blive nedprioriteret.   
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• På længere sigt ses en styrkelse af Epidemiologi og biostatistik samt 
statistik som en vigtig del af uddannelsens vinkling som metodestærk.  

 
 

Argumenter for at placeres kurset på 1. semester:  
a) Det ønskes, at introduktionen lettes og denne belastning gøres mindre.  
b) Det vil være muligt at koordinere undervisning og eksempler med de andre 

kurser på 1. semester. Dette vil ikke være muligt i samme grad på 2. seme-
ster på grund af fagenes sammensætning. 

c) Videnskabsteori vil kunne fungere bedre, hvis de studerende har konkret 
kendskab til et eller flere fagområde.  

d) Hvis Epidemiologi og biostatistik ikke placeres på 1. semester, vil der være 
en opgave i at introducere en række begreber.  

 
Det besluttes, at Epidemiologi og biostatistik placeres på 2. semester og at Be-
folkningssundhed og demografi placeres på 1. semester. I forlængelse af dette 
bør Befolkningssundhed og demografi genskives for at sikre, at der gives intro-
duktion til folkesundhedsvidenskabelige begreber allerede tidligt i uddannel-
sen. Desuden bør originalartikler være en vigtig del af litteraturen på 1. seme-
ster.  
 
Der er et stort ønske fra studienævnet om at der skabe og sikre sammenhæng i 
uddannelsen, eksempelvis via koordineringsmøder for de kursusansvarlige.  
 
Der foreslås desuden placering af et obligatorisk Epidemiologi og biostatistik -
element på kandidatuddannelsen.  

 
4.3 Behandling af det overordnede forslag til overgangsordning, herunder merit og 

overflytning (Bilag 3a - Implementering og merit og Bilag 3b - Undervisnings-
udbud).  

 
Den fremlagte model i forhold til merit og implementering godkendes af stu-
dienævnet.  
 
I forbindelse med overgangen fra de to studieordninger skal der afholdes koor-
dineringsmøder, for at sikre en fungerende overgang.  

 
5. Dispensationspraksis 

Drøftelse. 
I forlængelse af, at der er uddelegeret kompetence til behandling af visse sager 
ønsker formad og næstformand at dispensationspraksis diskuteres nærmere.  
 
Der tages udgangspunkt i to sager, hhv. kvalitet i lægeerklæringer og krav til 
dispensationsansøgere med kroniske lidelser (Bilag 4a – Sag; Bilag 4b - Sag 2; 
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desuden Healts vejledning til lægeerklæringer: http://studerende.au.dk/stu-
dier/fagportaler/laegeerklaeringer/). 
 
Studienævnet støtter om praksis i forbindelse med sag 1. Der er generelt ønske 
om, at sagerne skal være fuldstændigt belyst inden der træffes afgørelse.  
Det ønskes desuden, at kommunikationen til de studerende vedrørende krav og 
regler i forbindelse med dispensationsansøgninger styrkes.  
 
Studienævnet er i sag 2 enige i problemerne ved at foretage en konkret vurdering 
med udgangspunkt i det forelæggende materiale. Det foreslås, at der indhentes 
yderligere dokumentation i disse tilfælde samt, at tidsfrister eventuelt lægges re-
lativt tæt.  
 

6. Møde vedr. profil af Kandidatuddannelsen 
Drøftelse og forberedelse. 
Der afholdes ekstra møde i studienævnet til behandling af profil for kandidatud-
dannelsen i Folkesundhedsvidenskab (inden visions- og strategiarbejdet med ud-
dannelserne på Institut for Folkesundhed påbegyndes) onsdag d. 27. september, 
kl. 14-16. Mødets dagsorden og indhold drøftes nærmer og der tages notater til 
brug under mødet.  
 
Det besluttes af følgende behandles på mødet: 
• Der skal tages udgangspunkt i profil som folkesundhedsvidenskaber. Gerne 

med udgangspunkt i 5-årsevalueringen og præciseringen af kompetencer. 
• Afklaring af strukturering af uddannelsen enten som generisk eller som kon-

krete spor. 
• Faglig kvalitetssikring af uddannelse i udlandet samt valgfag o.l.  Dette skal 

tænkes i forhold til valgfriheden på uddannelsen. Desuden behandling af 
”valgfrie” kurser som samlet pakke. 

• I forlængelse af ovenstående: vejledning i forbindelse med erhvervsorienteret 
projektforløb. 

• 60 ECTS-speciale. 
• Optag på kandidaten fra andre uddannelser end Folkesundhedsvidenskab.    
• Som bilag ønskes: Eksamensbevis FSV, profiler fra andre Folkesundhedsud-

dannelser.  
 

7. Holdning til adgangskvotienter  
Kort diskussion af optag og adgangskvotienter. 

 
 
 
 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/laegeerklaeringer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/laegeerklaeringer/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datoer for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 12. september, kl. 14-16 
• Onsdag d. 27. september, kl. 14-16 
• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16   
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