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Møde den: 23. september 2014. 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Lars Thorup Lar-

sen, Helle Terkildsen Maindal, Anne Sofie Lynnerup, studenterstudievejleder Martha 

Monrad/Ulrik Martensen, Ulrika Enemark, Eva Aakjær, Vibe Bolvig Hyldgaard og Anne 

Sofie Lynnerup. 

Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent).   

 

Fraværende: Mie Koch (afbud) 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at eksamensplanen for V14-15 er klar. Uge 

5 er holdt eksamensfri.  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der er afholdt specialeintro for de 

kommende specialestuderende. Information om specialet kan ses på Studiepor-

talen, mens de slides, der blev gennemgået ifm. specialeintroen, kan rekvireres 

ved hendvendelse til Mette Vinther Skriver (mette.skriver@ph.au.dk) eller Jeppe 

Norskov Stokholm (jns@au.dk) 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at hun har holdt et evalueringsmøde for 

de studerende, der har fulgt bachelorseminaret. De studerende eftelyste i den 

forbindelse dels mere individuel vejledning og dels mere feed back på processen 

omkring det at skrive opgaver. De studerendes tilbagemeldinger indgår i det for-

beredende arbejde i forbindelse med tilrettelæggelsen af de kommende bachelor-

seminarer. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der på Health arbejdes på at udvikle et 

skema, der skal anvendes i forbindelse med evaluering af undervisningen. Det er 

tanken, at evalueringen skal indholde nogle spørgsmål, der er identiske for alle 

uddannelser på HE, således at det i højere grad bliver muligt at sammenligne 

evalueringsresultaterne på tværs af uddannelserne. Hertil vil det være muligt at 

supplere de fælles spørgsmål med nogle, der er specifikke for de enkelte uddan-

nelser/kurser. Sidstnævnte vælges fra en ”spørgsmålsbank”, hvis indhold studie-

lederne på Health i fællesskab er i færd med at definere.  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/kandidat/4-semester/speciale/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/kandidat/4-semester/speciale/
mailto:mette.skriver@ph.au.dk
mailto:jns@au.dk
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3. Evaluering af kurser 
Mette Vinther Skriver gennemgik kort sammenfatningen af evalueringen af 
bachlorseminaret Fra symptom til funktionel lidelse. Evalueringen er baseret på 
et meget spinkelt grundlag, da kun to studerende har gennemført evaluering af 
seminaret, og en studerende har givet feedback i et brev adresseret til studiele-
der. 
  
Studienævnet drøftede på baggrund af evalueringen vejledningsformen i forbin-
delse med opgaveskrivningen. Denne er på bachelorseminaret primært foregået i 
grupper i form af ”… kollektiv akademisk vejledning …”. De studerende, der hav-
de fulgt kurset, foreslog i evalueringen, at vejledningsformen blev ændret, så den 
i højere grad foregik som individuelt vejledning.  
 
Bilag:  Evaluering af Fra symptom til funktionel lidelse 

 

4. Introduktion til arbejdet med AUs kvalitetspolitik 

Niels Trolle Andersen gennemgik baggrunden for AUs kvalitetspolitik og prin-

cipperne i denne. 

 

Studienævnet har som opgave inden udgangen af november 2014 at fastsætte 

grænseværdier for nogle udvalgte indikatorer i relation til uddannelsen. Indika-

torerne er udarbejdet med baggrund i målsætninger/standarder i AU´s kvali-

tetspolitik. De grænseværdier, som studienævnet fastsætter, skal efterfølgende 

godkendes af fakultetsledelsen. 

 

Studienævnet arbejder videre med fastsættelsen af grænseværdierne på det 

kommende møde. I den forbindelse efterlyste studienævnet indikatortal for 

statskundskab på AU og Folkesundhedsvidenskab på KU mhp. sammenligning. 

Jeppe Norskov Stokholm undersøger om de kan fremskaffes. Hvis det er tilfæl-

det, bliver vedlagt som bilag til punktet på det kommende møde. 

 

Bilag:  Notat til studienævn vedr fastsættelse af grænseværdier  

Bilag 1_retningslinje_årlig status 

  Bilag 2 Uddannelsesevaluering_HEs model_ver2 

  Bilag 3 Mapning_standarder_indikatorer_ 

Bilag 4 Indikatorer som skal fastlægges - Folkesundhedsvidenskab 

  Skema til tilbagemelding til fakultetsledelsen 

 

5. Godkendelse af kurser 

De enkelte kursusbeskrivelser blev gennemgået af studienævnet.  

 

Følgende blev godkendt 

 Ernæringsepidemiologi (godkendt som FSV-seminar) 

 Evaluering og kvalitativ metode (godkendt som valgfag på Kandidatud-

dannelsen) 

 Ulighed i sundhed (godkendt som BA-seminar) 
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Følgende kurser havde studienævnet bemærkninger til. De vil blive sendt i hø-

ring i studienævnet, når de kursusansvarlige har haft lejlighed til at justere kur-

set på baggrund af studienævnet bemærkninger 

 

 Health Literacy (FSV-seminar) 

 

 Evaluering og kvalitativ metode (FSV-seminar) 

 

 Course on screening programs in public health (FSV-seminar) 

 

 Eksperimenter i statskundskaben (FSV-seminar) 

 

 Sundhedsfremme og paternalisme(FSV-seminar) 

 

 Neolibaralisme (BA-seminar) 

 

Kursusbeskrivelsen for kurset Arbejde, trivsel og helbred (BA-seminar) sendes i 

høring i studienævnet via mail, når den kursusansvarlige har fremsendt denne til 

studieleder. 

 

Bilag:  Eksisterende kursusbeskrivelse for kurset Ernæringsepidemiologi  

  Foreslået kursusbeskrivelse for kurset Ernæringsepidemiologi 

Eksisterende kursusbeskrivelse for kurset Health Literacy 

  Foreslået kursusbeskrivelse for kurset Health Literacy 

Kursusbeskrivelse for kurset Evaluering og kvalitativ metode 

Kursusbeskrivelse for kurset Ulighed i sundhed 

Kursusbeskrivelse for kurset Course on screening programs in public 

health 

Kursusbeskrivelse for kurset Eksperimenter i statskundskaben 

Kursusbeskrivelse for kurset Neoliberalisme 

Kursusbeskrivelse for kurset Sundhedsfremme og paternalisme 

 

6. Studiemiljøundersøgelse 2014 

Niels Trolle Andersen gennemgik resultaterne fra Studiemiljøundersøgelsen. Det 

fremgår blandt andet af denne, at de studerende på Folkesundhedsvidenskab er 

tilfredse med den faglige trivsel og de medstuderendes imødekommethed, mens 

de efterlyser bedre muligheder for at møde medstuderende, bedre alignment i 

undervisningen og mulighed for bedre kontakt med undervisnerne. 

Hertil efterlyser de studerende mere indragelse af e-learning og bedre feed back 

på deres faglige bidrag i løbet af semesteret.  

 

I forhold til efterspørgslen på feed back understregede Niels Trolle Andersen og 

Lars Thorup, at det skal gøres mere tydeligt overfor de studerende, hvornår der 
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gives feed back, og hvad de forskellige feed back former er. Underviserne er såle-

des beviste om nødvendigheden af, at de studerende løbende får feed back på de-

res faglige præstationer. Underviserne vil derfor fremadrettet i større grad be-

stræbe sig på at gøre de studerende opmærksomme på, når der gives feed back, 

og i hvilken form det gives. 

 

Ift. e-learning forklarede Niels Trolle Andersen, at mulighederne på AU har væ-

ret meget begrænsede grundet de systemer, der hidtil havde været tilgængelige 

for underviserne. Dette forventes at blive bedre ifm. implementeringen af Black-

board. 

 

Endelig understregede Niels Trolle Andersen, at de fysiske rammer gør det van-

skeligt at forbedre muligheden for kontakten melem de studerende undervisner-

ne. Kontorfaciliteterne og undervisningslokalerne er således adskilt fysisk. 

 

Studienævnet arbejder videre med Studiemiljøundersøgelsen på det kommende 

kommende møde. Studienævnet skal således ift. den fastlagte procedureplan se-

nest den 14. november indmelde forbedringsinitiativer til fakultetet.  

 

Bilag:  Studiemiljøundersøgelse Health 2014 (med særligt fokus på resulta-

terne fra FSV, s. 17-21.) 

Hovedrapport  

Procedureplan_studiemiljøundersøgelse 2014 

 

7. Studentersager  

 

7.1 Orientering  

 4 studerende har fået dispensation til at blive eftertilmeldt t et kursus på 

bacheloruddannelsen. 

 En idrætsstuderen de har fået lov til at følge kurset Befolkningssundhed og 

demografi som gæstefagsstuderende. 

 

7.2 Sager til behandling: 

Udskydes til det kommende møde 

 Sager vedr. tvangsmerit. 

Bilag: Sagsfremstilling tvangsmerit 

  Studieordning bachelor 

 

8. Evt. 

Orientering vedr. Konferencen for aftagerpanelerne på Health, der afvikles tors-

dag den 11. december, kl. 9.30-15.30. Temaet er Karrierer. 
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