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Mødedato: 17. december 2021 kl. 13:00-14.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere: 
VIP: Kim Moesgaard Iburg, Ulrika Enemark, Søren Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Studerende: Karoline Yde Andersen, Asra Hasselager 
HE Studier: Anne Møller Jeppesen 
 
Afbud: Helle Bønsøe Nielsen, Annemette Thøstesen, Lene Kristine Konrad 

 
 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 
Studienævnet godkendte dagsorden. Punkt 4 udskydes til foråret 2022.  

 
2. Beslutning: Studentersager  

Ingen studentersager til behandling 
 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  
Sagerne er taget til efterretning.  
Henrik Støvring efterspurgte om principielle ting ift. dispensationsansøgninger er 
tilgængelige for studerende. Her vil studievejledningen kunne hjælpe og vejlede i 
sagsgange og overordnet præcedens. Henrik Støvring spurgte hertil, om der kan 
udarbejdes en oversigt over sager og afgørelser. Anne Møller forhører sig hos 
Helle Bønsøe Nielsen.  

 
4. Drøftelse: Eksamensfri i uge 4 

Udskydes til foråret 2022, hvor nye studerende kan deltage, og 
eksamensmedarbejder Søren Dam kan være med.  

 
 
5. Godkendelse: Valgfagsudbud E22 

Stress; Mental sundhedsfremme og Forebyggelse med Mindfulness-baserede 
interventioner blev godkendt til valgfag for E22. Det har tidligere været opslået 
som Mental sundhed, mindfulness, compassion og evidens. Indhold er uændret. 
Kurset må gerne blive forhåndsgodkendt på SUND og på Idræt – Anne taler med 
studienævnsbetjener på Idræt og viderebringer det selv på SUND.  
Fagpakken godkendes til valgfagsudbud.   
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6. Drøftelse: Kursus i tavshedspligt 
Studienævnet vurderede, at kurset i tavshedspligt ikke er relevant for studerende 
fra folkesundhedsvidenskab. Der lægges vægt på, at de studerende deltager i 
GDPR kurset og hverver sig viden der.  

 
 
7. Orientering: Status på handleplan 

Studienævnet gennemgik handleplanen for 2021/22 mhp. at vurdere, hvor/om 
yderligere tiltag skal igangsættes.  
 
Punkt 1: Internationalisering 

• Ulrika forklarede, at man på IFS er blevet bedt om at identificere hvilke 
kurser, der kan eller allerede udbydes på engelsk. Dette er blevet givet 
videre til viceinstitutleder, som arbejder på tværs af institutterne med 
yderligere tiltag inden for internationalisering.  

 
Punkt 2: Faglig og social trivsel 

• Der bliver afholdt en karrieredag/inspirationsdag for studerende fra hele 
instituttet den 10. marts med fokus på fremtidens arbejdsmarked.   

• Der udarbejdes et årligt symposium ifm. studiestart.  
 
Punkt 3: Ledighed 

• Karriereudvalg er nedsat og arbejder også ind i førnævnte arrangement 
ifm. karrieredag. 

 
Punkt 4: Dimensionering 

• Afventer nyt 
 
Punkt 5: Undervisningsevaluering  
 

• Studieleder og uddannelsesleder, Kim og Ulrika har fulgt op med 
kursusansvarlige, hvor der har manglet kommentarer fra 
kursusansvarlig, og hvor kurset af flere omgange har fået den røde 
indikator.  

• Møde med institutledelsen afventer.  
• Inden næste semester starter (f22) vil minireferaterne, der giver 

kursusansvarlige feedback fra undervisningsevalueringerne, sendes ud. 
Minireferaterne sender Anne ud og de kursusansvarlige har mulighed for 
at videreformidle til andre undervisere.  

 
 
8. Gensidig orientering 

• Asra og Karoline forklarer, at de har haft møde med institutleder Ole 
Bækgaard angående de studerendes sociale miljø. De drøftede, om 
bygning 1264 evt. kunne benyttes af FSV studerende. Asra har desuden 
deltaget i Institutforum, hvor der var fokus på grupperum. Der indkaldes 
til opfølgende møde i januar.  
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• Der har været afholdt dialogmøde om studerende med 
funktionsnedsættelser, som Ulrika og Karoline har deltaget i sammen 
med studienævnsformænd og næstformænd fra alle uddannelser på 
Health. Der deltog endvidere et ekspertpanel fra SPS. Mødet var sat i 
stand med ønsket om en fælles sagsgang ved disse dispensationer. Alle 
var enige om, at diagnoser var svære at kategorisere, og man vil derfor i 
fremtiden bede om mere konkret beskrivelse af funktionsnedsættelsen – 
evt. fra SPS, hvor det dog koster noget at få at få en udtalelse. 
Studienævnsrepræsentanterne blev dog ikke enige om en fælles sagsgang 
på dette møde.  

 
• Henrik træder ud af studienævnet, da han har fået en ny stilling fra 

sommer 2022.  
 

• Årets underviser for 2020 blev Dorte Rytter og for 2021 blev det Mathilde 
Cecchini.  

  
9. Evt. 

Intet nyt.  
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