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Møde den: 4. marts 2016, kl. 14.00 – 16.00 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (Mødeleder), Viola Burau og Loni Leddere 

 

Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, og Amanda Sandbæk 

og Eva Aakjær 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Anders Vedsted 

  

Deltagere AU Studier: Ditte Bak, Helle Bønsøe og Drude Katrine Jørgensen (refe-

rent).  

 

Afbud: Mette Vinter Skriver (Studieleder og studienævnsformand) 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

Intet at bemærke 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Eva Aakjær orienterer om at kurser på statskundskab, som er seminar-

fag der er relevant for FSV-studerende først godkendes og er tilgængeli-

ge efter fristen for forhåndsgodkendelser på HEALTH.  Og at seminar 

der udbydes i efteråret 2016 på FSV endnu ikke er fastlagt. 

   

Derfor anbefales det fra studieadministrationen at de studerende ansø-

ger til trods for at der ikke forligger kursusbeskrivelser.  

 

Efter møde: Studieadministrationen har rykket fristen en måned for 

FSV studerende og håber på, at man på FSV i det faglige miljø, kan være 

behjælpelige med til at hastebehandle sager så tilmeldinger er klar til 

senest 10. maj 2016. Derudover arbejdes der på sigt på at få løst pro-

blemet. Således at FSV kurser fremgår tidligere i kursuskataloget end de 

gør pt.   

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
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Der er afholdt U-days: Det var velbesøgt med lidt over 30 pr. dag. Det 

var en positiv oplevelse med succes og meget spørgende måske kom-

mende studerende.  

 

Afsluttet mentorforløb/mentorgrupper: Meget blandet respons. Der er 

en bekymret formodning om det er brugt til ”brokke-klub”. Forløbet kø-

rer igen fra efterårssemester. Hvor der vil blive strammet op på tiltaget. 

Studienævnet drøfter om man kan klæde mentorerne bedre på, og even-

tuelt være mere obs på at studievejlederne kan hjælpe med problemer i 

henhold til læsegrupper.   

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Helle Bønsøe overtager fra sagsbehandlingen fra Ditte Bak.  

  

3. Sager   

 

3.1 Sager til behandling 

Sag 1 - Forhåndsgodkendelse Griffith University   

Kurserne godkendes i henhold til ansøgers foreslåede plan. 

 

Sag 2 - Afmelding speciale 

Ansøgning er imødekommet 

 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Bilag:  Sagsoverblik  

Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienæv-

net. 

 

4. Orientering om studieordning 2017 

Der er på nuværende tidspunkt ikke føjet ekstra ressourcer til projektet. Projekt-

gruppen fortsætter indtil videre med henblik på at studieordningen kan træde i 

kraft 2017  

 

5. Reviderede grænseværdier 

”Til studienævnene på Health.   

Til jeres orientering har fakultetsledelsen nu endeligt godkendt de vedhæftede 

grænseværdier for Healths uddannelser. I den forbindelse takkes studienævne-

ne for input i høringsprocessen.” 

Bilag: 

Reviderede grænseværdier og EVU grænseværdier HE_godkendt_fakled 26. ja-

nuar 2016 

 

Til efterretning  
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6. Evalueringer af undervisningen E2015 

Bilag:  

FSV_rapport_E2015 

FSV_rapport_E2015 – kommentarer 

SLUT_EVAlueringKVA_E2015 

Notat til studienævnet Evaluering Intro Folkesundhed 2015 

  

Mette Vinter har skrevet et foreløbigt forslag til kommentarer af evalueringer der er  

  

Introduktion til Folkesundhedsvidenskab. 

Der har været uro på underviserfronten med nye undervisere, men det betones at det 

er et generelt problem.  

Loni Ledderer: Der er en manglende bred basis på hele undervisningsfronten inden-

for folkesundhedsvidenskab i øjeblikket. Evalueringen skal ses i det lys og det skal 

bringes videre op i systemet.   

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Politologisk introduktionskursus. 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Socialmedicin og rehabilitering 

Bedre evaluering end sidst. Der lægges dog vægt på at det er væsentligt at begrænse 

gentagelser.  

Der er behov for at metode og teori løftes. Derudover er det nødvendigt at der foregår 

en filtrering af hvilke borgere der bruges i faget.  

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Sundhed og sygdom 2. 

Meget få respondenter. Der spørges til om der været kohærens mellem undervisning 

og eksamen. Det har været en MCQ-eksamen som det opleves fra et studienævns-

medlem har passet nogenlude sammen med undervisningsforløbet 

Der er stort opmærksomhed på de problematikker.  

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Kvalitative metoder 

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

 

Sundhedsøkonomi 
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Den problematik der har været omkring én underviser er der taget hånd om. 

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Offentlig forvaltning 

Manglende folkesundhedsproblematikker   

Eksamen handlede om direktiver på miljøområdet. Dette tages op på et senere møde 

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Videnskabsteori 

Meget få respondenter. De problematikker der er også noget der tages op i studieord-

ningsrevisionen.  

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

  

Sundhedspædagogik og kommunikation 

Der er mulighed for at der presses mere på. Det skyldes muligvis at kurset kører sam-

tidig med ”komplekse interventioner”.   

Pædagogikdelen har været mere udflydende, men kurset har været mere sammen-

hængende.  

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Komplekse interventioner 

Der er bemærkninger om stort pensum. Men en læserækkefølge og læsevejledning 

kunne afhjælpe eventuelle problemer.   

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Målrettet sundhedskommunikation 

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Mental børnesundhed 

Meget lidt tidsforbrug på kurset. Arbejdsmængden bør sættes op.  

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

Forandring i sundhedsvæsenet 

 

Mette Vinters kommentarer til kursusevalueringer er godkendt  

 

7. Evt. 
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Intet at bemærke 

  

 


