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Møde den: 1. juli 2014, 8.30-10. 

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Lars 

Thorup Larsen, Vibe Bolvig Hyldgaard, Helle Terkildsen Maindal, Mads Filten-

borg Christensen, Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Eline 

Skjøttgaard (referent).   

Afbud: Ulrika Enemark, Eva Aakjær, Mie Koch, studenterstudievejleder Mar-

tha Monrad/Ulrik Martensen. 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Studentersager  

 

2.1 Orientering  

- En studerende har fået dispensation til udsættelse af fristen for tilmelding til 

FSV-seminarer i efteråret grundet afventende ansøgning til ph.d.-skolen. 

Studieleder har givet dispensationen og den studerende garanteres at kun-

ne blive tilmeldt 20 ECTS, men ikke nødvendigvis valgfrihed.  

- Der er indskrevet to gæstefagsstuderende på socialmedicin og rehabilitering 

E14 

- Der er indskrevet fire gæstefagsstuderende på sundhedspædagogik og kom-

munikation E14 

- Der er indskrevet en gæstefagsstuderende på befolkningssundhed og demo-

grafi E14 

- Der er indskrevet to gæstefagsstuderende på Fysisk aktivitet i et folkesund-

hedsperspektiv E14 

- Der er indskrevet en gæstefagsstuderende Målgrupper, genrer & medier: Mål-

rettet sundhedskommunikation E14 

- Der er givet en forhåndsgodkendelse til at faget Approaches to development 

(ulandslære) kan meriteres til valgfrie elementer  

- Der er givet en forhåndsgodkendelse til at faget Summer School, Maastrict: 

"European Public Health in a Globalising World" kan meriteres til valgfrie 

elementer 

- Der er givet en forhåndsgodkendelse til at faget Journalistisk metode 1 og 2 

kan meriteres til valgfrie elementer 

 

2.2 Sager til behandling  
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Studienævnet har godkendt tilmelding til følgende erhvervsorienterede projekt-

forløb: 
- Praktik i Departementet for Sundhed og Infrastruktur, Grønlands Selvstyre 

(20 ECTS) 

- Praktik hos Kvalitet og Data, Region Midtjylland (20 ECTS) 

- Praktik hos Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne ”Skru ned 

for solen mellem 12 & 15” (20 ECTS) 

- Praktik hos CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (20 ECTS) 

- Praktik hos Vejle Kommunes Velfærdsforvaltning, Sundhed og forebyggelses-

afdelingen (20 ECTS) 

- Praktik hos Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen, Institut for 

Folkesundhed, Aarhus Universitet (10 ECTS) 

- Praktik hos Konsulenthuset Horslund (20 ECTS) 

- Praktik i Udenrigsministeriet, Danmarks FN-mission i Geneve indenfor om-

rådet sundhed (20 ECTS) 

Studienævnet gav derudover afslag på at forhåndsgodkende kurset Politisk socio-

logi, Institut for statskundskab, som erstatning for valgfaget på 6. semester af ba-

cheloruddannelsen, da kurset indholdsmæssigt er overlappende med det obliga-

toriske kursus sundhedssociologi.  

 

3. Delegation i sommerperioden 

I sommerperioden kan studienævnsformand Niels Trolle Andersen træffe afgø-

relse i hastesager jf. forretningsordningen.  

 

4. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Studienævnsformand Niels Trolle Andersen orienterede om, at der er afhold re-

ception for de studerende, der har afleveret bacheloropgave dette semester. Det 

var en fin dag og det er håbet at gøre det til en fast tradition fremover.  

 

Langt de fleste eksamener er forløbet rigtig fint. Der opstod imidlertid et teknisk 

problem i forbindelse med iPadeksamen i sundhed og sygdom 1. Det blev klaret 

ved at de studerende fik udleveret opgaverne på papir i stedet.  

Ved en fejl blev emnet for eksamen i miljø og sundhed offentliggjort for tidligt. 

Derfor blev der udformet et andet opgavesæt, som blev offentliggjort rettidigt 

hvormed eksamen kunne afholdes som planlagt.  

 

Der ses en tendens til, at flere studerende har svært ved fagene epidemiologi og 

biostistik samt statistik. Studienævnet drøftede, hvordan man uden at sænke 

kravene til det faglige niveau kan øge andelen der består i første forsøg. Det er i 

sig selv ikke udtryk for dårlig kvalitet i kurset når studerende dumper, men det 

kan være en ide at se nærmere på om noget i undervisningen kan laves om eller 

det er de studerende arbejdsindsats i fagene der skal forbedres mv. I underviser-

gruppen er der opmærksomhed på udfordringen og Sektion for Biostatistik ar-
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bejder med udvikling af undervisningen herunder med udarbejdelse små in-

struktionsvideoer, aktivering af de studerende i forelæsningerne og inddragelse 

af studenterinstruktorer.  

Når undervisningsevalueringerne for F14 er færdige vil studienævnet tage emnet 

op igen med henblik på evt. at anbefale at der tages skridt til yderligere evalue-

ring.  

 

Studienævnet vil i starten af efteråret bliver inddraget i arbejdet med udviklings-

kontrakten.  

 

Der har været en studerende, der har optaget undervisningen uden at underviser 

og medstuderende var klar over det. Der gøres opmærksom på at det ikke er lov-

ligt.  

 

5. Evt. 

Næste studienævnsmøde vil finde sted i sidste uge af august. Niels Studienæv-

nemøde sidste uge i august. Niels Trolle Andersen finder en dato.  

 

Anne Sofie Lynnerup indkaldes som suppleant for Mads Filtenborg Christensen i 

efterårssemesteret.   

 

 


