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Mødedato: 26. marts 2021 kl. 13.00-15.00 

Mødested: Zoom 

Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere 

VIP: Ulrika Enemark, Søren Flinch Midtgaard, Henrik Støvring, Kim Moesgaard Iburg 

Studerende: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen, Asra Hasselager 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen 

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, Anne Kvist 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 

 
2. Beslutning: Studentersager 

Ingen sager til behandling. 

 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Orientering taget til efterretning.  

 
4. Beslutning: Eksamensplan B 

Der er fra Omlægningsudvalget lagt op til, at alle eksamener og reeksamener 

sommerterminen 2021 afvikles online. Nogle eksamener vil kunne gennemføres som 

planlagt (fx hjemmeopgaver), men flere eksamener skal omlægges til et online format.  

Studieleder og Studienævnsformand har indstillet at en enkelt prøve; "Epidemiologi 

og Biostatistik" skal foregå med fysisk fremmøde. Dette er godkendt af Dekanen. 

 

Studienævnet gennemgik og godkendte den foreslåede Plan B for omlægning af 

eksamen sommer 2021. Dog havde Studienævnet følgende bemærkninger: 

• Hvis situationen tillader det, vil Studienævnet understrege, at man ønsker at 

afholde specialeforsvar med fysisk fremmøde  

• Hvis situationen tillader det, vil Studienævnet gerne åbne for øvrige mundtlige 

prøver med fysisk fremmøde. Studenterrepræsentanterne lagde vægt på, at 2-

3- ugers varsel vil være tilstrækkeligt for en omlagt eksamen, hvis eksamen er 

af samme form (fra mundtlig prøve online til mundtlig prøve med fysisk 

fremmøde).  
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Følgende prøver er godkendt omlagt til online format:  

Uddannelse Kursus Omlagt prøveform Kommentar 

Bachelor 

uddannelsen 

Epidemiologi og Biostatistik Bunden hjemmeopgave 

– 5 timer, alle 

hjælpemidler tilladt 

 

Er prioriteret 

til fysisk 

fremmøde 

Bachelor 

uddannelsen 

Statistik Bunden hjemmeopgave 

og mundtlig zoom 

 

Bachelor 

uddannelsen 

Sundhedsfremme og forebyggelse Fri hjemmeopgave og 

mundtlig zoom 

 

Bachelor 

uddannelsen 

Videnskabsteori og etik Bunden individuel 

hjemmeopgave – 4 

timer, alle hjælpemidler 

tilladt 

 

Kandidat 

uddannelsen 

Kandidatspeciale Fri hjemmeopgave og 

mundtlig zoom 

 

Kandidat 

uddannelsen 

Kvalitative metoder til 

undersøgelse af organisatoriske 

forandringsprocesser i 

folkesundhed 

Fri hjemmeopgave og 

mundtlig zoom 

 

Kandidat 

uddannelsen 

Projektledelse og sundhed Bunden hjemmeopgave 

og mundtlig zoom 

 

Kandidat 

uddannelsen 

Målgrupper, genrer & Medier: 

Målrettet 

sundhedskommunikation 

Fri hjemmeopgave og 

mundtlig zoom 

 

 

De resterende prøver til sommerterminen 2021 på FSV bliver ikke omlagt, da de er 

hjemmeopgaver, der afleveres online.  

 
5. Drøftelse: Undervisningsevaluering efteråret 2020 
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 efterår 2020.  

Som minimum skal studienævnet behandle de kurser, som har opnået farven rød - og 
dermed er vurderet af de studerende til at give et utilfredsstillende samlet 
udbytte. Studienævnet drøftede de studerendes læring og udbytte af kurserne på 
baggrund af bilagsmaterialet.  

Følgende kurser har opnået farven rød: 

Miljø og sundhed 

Studienævnet bemærkede, at kurset de tidligere år også er gået i rød. Studienævnet 

bemærkede desuden, at de studerendes kommentarer henviser til, at kurset inddrager 

for mange undervisere, som kan betyde, at der mangler en rød tråd i kurset. Den 

manglende røde tråd kan desuden betyde, at flere studerende har været usikre på 

formålet for kurset, og dermed, hvad de har skullet kunne til eksamen. Studienævnet 

besluttede, at studieleder og studienævnsformand tager kontakt til kursusansvarlig for 
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at få en kommentar og samtidig undersøge, om tiltag kan gøres, så kurset ikke 

forbliver i det røde felt.  

 

Befolkningssundhed og demografi 

Studienævnet bemærkede, at kurset tidligere har fået fine evalueringer, men at kurset 

har været ramt at corona-situationen. Kommentarerne handler om det online format. 

Hvis kurset skal afholdes online i E21 kan det tilrettelægges således, at der ikke 

afholdes 5 undervisningstimer i streg. 

Studienævnet så desuden positivt på de kommentarer, som kursusansvarlig selv har 

indsendt før mødet.  

 

Sundhedsøkonomi 

Studienævnet bemærkede, at det online undervisningsformat har givet udfordringer 

for undervisningen. Flere aspekter har haft en indflydelse her; til tider har fysisk 

undervisning været tilladt, men de studerende har ikke ønsket at møde op, og 

videoudstyr er blevet installeret sent, hvor underviser ikke har kunnet deltage i selve 

oplæringen af udstyret. Dette læses også i undervisningsevalueringerne, hvor de 

studerende mener, at megen tid er gået med at få teknikken til at virke.  

Studienævnet bemærkede, at flere efterspørger en undervisningsbog på dansk, da de 

studerende føler, at materialet er for svært. Studieleder bemærkede, at det tidligere er 

forsøgt- dog uden at det forbedrede undervisningen. Ddette understøttes også af 

evaluering fra kursusansvarlig. Studenterrepræsentanterne fortalte, at det ikke er 

sproget i læringsbogen, der er svært, men selve indholdet af kurset, hvorfor de gerne 

ville bruge tiden på skriftlige opgaver, der lægger sig op ad eksamensopgaven for bedre 

at føle sig forberedte til selve eksamen. Dette lægger sig op ad kommentarerne fra 

kursusevalueringerne fra de studerende.  

Studienævnet bemærkede desuden, at anden del af kurset har modtaget mere kritik 

end første del, og man lægger op til, at der særligt fokuseres på at forbedre denne del.  

Studienævnet vil gerne tilslutte sig overvejelserne fra kursusansvarlig, der alle er gode 

overvejelser, og ser ikke, at der skal foretages yderligere.  

 

 

Kurser der ikke er evalueret 

Følgende kurser er ikke evalueret af studerende og/eller kursusansvarlig:  

 

• Masterclass i folkesundhed (- studerende, - kursusansvarlig) 

• Sygdomslære i folkesundhed (- studerende, - kursusansvarlig) 

• Miljø og sundhed (- kursusansvarlig) 

 

Studienævnet ønsker at kontakte kursusansvarlige for kommentarer igen, da man 

gerne vil have et indtryk af kurserne. Studienævnsformanden vil sende 

kursusansvarlige en mail og bede om en kommentar. Det blev desuden besluttet, at 

Studienævnsrepræsentant vil kontakte holdrepræsentanter på Masterclass i 

folkesundhed med henblik på feedback til studienævnet om de studerendes oplevelse 

af kurset. Det er vigtigt for Studienævnet at få et indblik i kurset, da det er et nyt 

kursus, og de studerende fik en dispensation til at vælge at aflægge eksamen på dansk i 

stedet for engelsk som var undervisningssprog i efteråret 2020. 
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Studienævnet drøftede herudover, hvordan kursusevalueringerne kommer til at foregå 

i Brightspace, hvor det i hvert fald til foråret 2021 ikke er muligt at gøre gennem det 

nye system. Kursusevalueringerne vil her ligge i BlackBoard som hidtil, og det kan 

potentielt gøre, at kursusansvarlige ikke husker at få dem frigivet. Der drøftes, om de 

kan frigives automatisk, hvis man som kursusansvarlig glemmer at gøre det – HE 

Studier har efterfølgende undersøgt dette, og erfaret, at det desværre ikke er muligt at 

udsende evalueringerne automatisk. Der arbejdes på, om det evt. vil kunne gøres i det 

nye system, BLUE.  

 

Observationer til andre kurser 

Studienævnet bemærkede den positive feedback af den nye 30 ECTS fagpakke 

(interventioner) på kandidatuddannelsen, hvor kurserne enten er gule eller grønne. 

Studienævnet er desuden meget positiv indstillet over for de relevante planer, der er 

lagt for kurserne fremadrettet.  

 

Generelt 

Overordnet har kursusevalueringerne vist et billede af, at online formatet ikke altid 

har været optimal for undervisningen – både pga. manglende undervisning af 

underviser, men også kurser, der ikke fungerede optimalt uden fysisk fremmøde.  

Feedback fra undervisere var også et tiltag, som de studerende ønskede sig mere af 

generelt, og Studienævnet bemærkede, at der også her er lagt flere planer for bedre at 

imødekomme dette fremadrettet af kursusansvarlige.  

Sluttelig blev det bemærket, at en del kommentarer på tværs af kurser efterspurgte 

bedre struktur for de enkelte undervisningsgange. Det blev besluttet at studieleder og 

studienævnsformand undersøger om CED har materiale, som kan deles med 

underviserne, og evt mulighed for at bidrage med oplæg, hvis der er interesse for det i 

undervisningsteams. 

 
6. Gensidig orientering 

Nyt fra studieleder 

• Studieleder orienterede om mødet i Aftagerpanelet den 22. april. Der har 

været tre afmeldinger, som dog alle har fundet en erstatning.  

• HUF afholder Uddannelsesdag den 27. april 11-15, som omhandler 

Undervisers Motivation og Trivsel. 

• Afslutningsvis orienterede studielederen om en pulje på Health, som man kan 

søge, hvis man har ideer til undervisningskompenserende tiltag pga. corona. 

Undervisningsevalueringerne på HE har vist, at den omlagte undervisning har 

voldt problemer for de studerende. Studielederen efterspurgte forslag til 

sådanne tiltag. En studenterrepræsentant foreslår mere rengøring, hvis det vil 

kunne gøre, at man som studerende kan komme fysisk på campus. 

Studenterrepræsentanterne pointerer, at det sociale aspekt har manglet under 

corona-nedlukningen og at dette har haft en negativ effekt på trivsel og 

udbytte af undervisning. Sociale tiltag eller kombinerede faglige og sociale 

tiltag med vægt på sociale elementer kunne derfor også være gode forslag. 

 

 


