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Møde den: 28. april 2014, kl. 8.30-10.00 

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Til stede: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Ter-

kildsen Maindal, Ulrika Enemark, Lars Thorup Larsen, Mads Filtenborg Chri-

stensen, Eva Aakjær, Mie Koch, studenterstudievejleder Martha Monrad, Ud-

dannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen (til og med punkt 6) og Eline 

Skjøttgaard (referent). 

Fraværende: Vibe Bolvig Hyldgaard 

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Orientering ved studieleder  

Mette Vinther Skriver orienterede om, at hun er begyndt at kigge på, hvor det vil 

være muligt at leve udvekslingsaftaler.  

Underviserne har holdt møde om specialeprocessen, herunder vejledning.  

Senere i dag er der informationsmøde, hvor FSV-seminarerne for efteråret præ-

senteres og hvor der orienteres om tilmelding til undervisningen på seminarer-

ne.  

 

3. Orientering ved studienævnsformand  

3.1 Kvote 2-ansøgninger og kandidatansøgninger  

Niels Trolle Andersen orienterede om antallet af kvote 2 ansøgninger til bache-

loruddannelsen og ansøgere til kandidatuddannelsen.  

102 har ansøgt om optagelse på bacheloruddannelsen via kvote 2. Af dem har 28 

uddannelsen som deres første prioritet.  

Der er genåbnet for ansøgninger til kandidatuddannelsen.  

 

4. Orientering om tilmelding til undervisning på 3. semester KA  

Undervisningstilmeldingen til efterårssemestret 2014 finder sted i perioden d. 1.-

10. maj 2014. Når de studerende tilmelder sig undervisningen er den bindende.  

Dette skyldes, at store dele af fremdriftsreformen allerede er trådt i kraft – her-

under at valgfrie elementer bliver obligatorisk og bindende, når de er godkendt i 

STADS selvbetjening.  

 

For studerende på kandidatuddannelsen gælder nedenstående derfor. Hvis der 

er seminarer, der ikke oprettes pga. for få tilmeldinger, vil man, hvis man har 

valgt et af disse, få mulighed for at vælge et af de seminarer, der bliver afholdt.   
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Studerende, der skal tilmelde sig et erhvervsorienteret projektforløb, eller plan-

lægger et udenlandsophold, skal være opmærksomme på følgende:  

 

Erhvervsorienteret projektforløb 

Hvis den studerende vil i praktik, tilmelder hun sig ikke FSV-seminarerne, men i 

stedet erhvervsorienteret projektforløb (20 ECTS) eller erhvervsorienteret pro-

jektforløb (10 ECTS) og evt. den selvstændige opgave (10 ECTS). At tilmeldingen 

endeligt godkendes vil afhænge af, at hhv. det erhvervsorienterede projektforløb 

og den selvstændige opgave godkendes fagligt. Den studerende vil selvfølgelig 

have mulighed for at tilmelde sig 10/20 ECTS FSV-seminar og 10/20 ECTS er-

hvervsorienteret projektforløb. 

Hvis det erhvervsorienterede projektforløb ikke godkendes fagligt, vil det være 

muligt for den studerende at blive eftertilmeldt FSV-seminarerne. Her vil der ik-

ke være garanti for valgfrihed, men det sikres, at den studerende kan få 30 ECTS, 

hvis vedkommende ønsker det.  

Eftertilmelding skal ske senest d. 8. august 2014, og denne tilmelding vil være 

bindende. Tilmeldingen sendes til rm@sun.au.dk.  

 

Udlandsophold efteråret 2014 

Planlægger den studerende et udlandsophold, skal hun være opmærksom på føl-

gende: 

Inden tilmeldingsfristen d. 1.-10. maj skal den studerende have fået forhånds-

godkendt merit for udlandsopholdet.  Hvis den studerende af en eller anden 

grund ikke får de ønskede fag i udlandet, vil hun have mulighed for at eftertil-

melde sig de FSV-seminarer, hvor der er plads.  

Eftertilmelding skal ske senest d. 8. august 2014, og denne tilmelding vil være 

bindende. Tilmeldingen sendes til rm@sun.au.dk.  

 

De studerende på kandidatuddannelsen er orienteret om ovenstående.  

 

5. Orientering om Health Literacy på AU Summer University  

Sommerskolekurset i Health Literacy er aflyst grundet for få tilmeldinger.  

 

6. Studentersager til behandling  

 

En studerende har fået forhåndsgodkendt et erhvervsorienteret projektforløb 

hos Folkesundhed Århus som 10 ECTS Valgfrit element 

 

En studerende har fået forhåndsgodkendt et erhvervsorienteret projektforløb 

hos Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland som 20 ECTS Valgfrit ele-

ment. 

 

mailto:rm@sun.au.dk
mailto:rm@sun.au.dk
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En studerende har fået godkendt tilmelding til selvstændig opgave som 10 ECTS 

Valgfrit element. 

 

Derudover har studienævnet forhåndsgodkendt følgende gæstefag på AU: 

- Patientinvolvering som 10 ECTS Valgfrie elementer. 

- International Project Management, International Political Economy og 206J 

International Development Cooperation – Trends, Motives and 

Consequences er hver især blevet forhåndsgodkendt som 10 ECTS Valgfrie 

elementer. 

 

Studienævnet har desuden forhåndsgodkendt kurset European Public Health på 

Maastricht University som 5 ECTS Valgfrie elementer, og kurset Summer Insti-

tute on Sexuality, Culture and Society på University of Amsterdam som 10 ECTS 

Valgfrie elementer. 

 

Studienævnet har givet afslag vedrørende følgende gæstefag på AU som Valgfrie 

elementer: 

- Epidemiologi og biostatistik Forskningsmetodologi 1B, Rehabilitering, samt 

Kvalitative metoder som tilgang til udforskning af sygepleje. 

  

7. Evaluering af undervisningen efterårssemesteret 2013 

Studienævnet drøftede evalueringerne af sundhed og sygdom 2, socialmedicin og 

rehabilitering, kvalitativ metode samt befolkningssundhed og demografi med 

henblik på at vurdere om de giver anledning til yderligere tiltag.  

 

Befolkningssundhed og demografi: 

- Det er forskelligt, hvilke forudsætninger de studerende kommer med. Undervi-

serne forsøger at kompensere for det og bringe på samme niveau.  

- Studienævnet er i tvivl om, hvorvidt de studerende har indrapporteret deres ar-

bejdsindsats rigtigt. Det ser umiddelbart ud til en lav arbejdsindsats. Der er 

plads til, at de studerende kan bruge mere tid på faget.  

- Af evalueringerne ses en sammenhæng mellem arbejdsindsats og udbytte.  

- Det kan være en udfordring at ramme alle med undervisningen. Der skal være 

opmærksomhed på, at små problemer, der måske skyldes manglende forberedel-

se hos nogle studerende ikke kommer til at tage for meget undervisningstid. Det 

er en balance, da der også skal være plads til at stille spørgsmål. 

- Det kan med fordel kommunikeres tydeligere til de studerende, hvad der forven-

tes af dem i forhold til øvelser.  

- På sigt kan der måske tænkes i hjælpeværktøjer på LMS, som de studerende kan 

bruge i forbindelse med, at de arbejder med øvelserne.  

- Det blev aftalt, at studieleder Mette Vinther Skriver vender studienævnets kom-

mentarer med de kursusansvarlige.  
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Sundhed og sygdom 2:  

- Det er studienævnets forventning, at der skal være stof nok til at der kan un-

dervises i tre timer hver gang. Samtidig bør perspektiveringen af stoffet ikke 

fylde for meget.  

-  Det skal drøftes med den kursusansvarlige om pensum og læringsmål er til-

strækkelige og om de er udformet rigtigt.  

- Studienævnet drøftede, hvorvidt modellen med mange og meget specialisere-

de undervisere skal bibeholdes fremadrettet eller om færre undervisere vil 

skabe større sammenhæng i kurset.  

- Det opleves at faget nedprioriteres af de studerende, hvilket er ærgerligt, da 

det er et vigtigt fag. Det er væsentligt, at det sættes i en folkesundhedsviden-

skabelig kontekst.  

- Det blev aftalt, at studieleder Mette Vinter Skriver drøfter studienævnets 

kommentarer særligt vedr. opmærksomhed på at sikre sammenhæng mellem 

omfanget af pensum, tidsforbrug og forventninger til kurset.  

- Ligeledes blev det aftalt, at Mette tager kontakt til folkesundhedsvidenskabs-

uddannelsen på KU og hører hvordan faget fungere hos dem.  

 

Kvalitative metoder:  

- Det fungerer godt med underviserdiversitet.  

- Der efterspørges større kendskab til metoder og mere konkret, hvordan de 

benyttes. Ønske om flere hands on øvelser, hvor redskaberne benyttes.  

- Kurset er fortsat under udvikling og studienævnet følger arbejdet. Udviklin-

gen går i den rigtige retning.  

- Kunne det fx være en ide, at lave et fokusgruppemøde med studerende fra æl-

dre årgange i forhold til at klæde underviserne mht., hvad det er de stude-

rende mere konkret mener de mangler.  

 

Socialmedicin og rehabilitering:  

- Studienævnet ønsker, at afrapporteringen af evalueringen fremadrette udfol-

des mere. Studieleder Mette Vinter Skriver har allerede været i dialog med 

kursusansvarlig med henblik på, at det sikres til næste evaluering.  

- Det er tredje/fjerde år mindre gode evalueringer. 

- Niveauet er for lavt både i undervisningen og ved eksamen.   

- Der er for meget tid til eksamen. Spørgsmålene er for redegørende og beskri-

vende.  

- Det skal tjekkes om der er sammenhæng mellem eksamen og kursets målbe-

skrivelse.  

- Fremadrettet kan det måske være en mulighed, at eksamensopgaven er mere 

sammenhængende, hvormed der gives mulighed for uddybning.  

- Kunne det være en mulighed at inddrage antropologi og sociologi i faget.   

- Der er rigtig mange grundbøger. Det vil være en god ide, at der træffes et valg 

om, hvilke der skal bruges. Samtidig har de studerende haft svært ved at 

fremskaffe litteraturen. Den var for svært tilgængelig.  
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- Det blev aftalt, at studieleder Mette Vinther Skriver og studienævnsformand 

Niels Trolle Andersen holder møde med kursusansvarlig.  

 

8. Aftagerpanel  

Udskydes til næste møde.  

 

9. Evt.  

Intet at bemærke.  


