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Møde torsdag den: 15. december 2016, kl. 10.15 – 12.15 
Bygning og lokale: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Mette Vinther Skriver, og Loni Leddere 
 
Deltagere studerende: Eva Aakjær, Christian Hoe, Amanda Sandbæk og Ulisa 
Jeyaratnam 
 
Studieadministrationen: Helle Bønsøe Nielsen, Tobias Abell Nielsen (referent), Da-
mian Goldberg 
 
Afbud: Viola Burau 
 

Referat 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkterne ”Jubilæumsfondens pædago-
giske hæderspris” og ”Specialevejleder”.  
 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 - Afmelding bindende tilmelding samt ny maksimal studietid 
Ansøgningen efterkommes på baggrund af dokumenteret sygdom.  
Det ønskes præciseret overfor den studerende, at såfremt instituttet beslutter at 
udbyde den 3. prøvemulighed for de to fag før efteråret 2018, så vil den stude-
rendes maximale studietid ændres og vedkommende vil selv være ansvarlig for 
at blive tilmeldt og udnytte den 3. prøvemulighed. 
 
Sag 2 - Afmelding speciale 
Sagen ønskes drøftet principielt, da der er tale om en situation, hvor data ikke 
har kunnet leveres til trods for aftale med vejleder om levering. Damian Gold-
berg orienterede om vejledningen til de studerende i forbindelse med speciale-
seminarer.  
 
Ansøgningen efterkommes ikke, da problemer med indhentning af data ikke 
vurderes at være et usædvanligt forhold.  
 
Fremadrettet ønskes det som procedure på uddannelsen, at data som den stu-
derende ikke selv skaffer ligger klar ved specialeaftalens indgåelse.  
 

2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
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 Der orienteres om arbejdet med at klargøre sagsgangen på erhvervsorienteret 
projektforløb.  Der var ikke yderligere spørgsmål under dette punkt. 

 
Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  

 
3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
• Der er afholdt møde med dele af institutledelsen. Det skal afklares 

om instituttet vil afholde ekstra eksaminer i forhold til placeringen 
af de studerendes 3. prøvemulighed på relevante fag (jf. sag 1).  

• Der arbejdes med studiestartsprøver og anvendeligheden af disse 
diskuteres. Dette skal især sikre studieaktivitet.  

• Derudover er der et igangværende arbejde med frafaldsanalyse, bl.a. 
for at afklare mulige forskelle i frafaldet for studerende optaget på 
henholdsvis kvote 1 og 2.   

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
• Studienævnet har deltaget på uddannelsesdagen om studenterakti-

verende undervisning ved næstformand Christian Hoe og studen-
terrepræsentant Amanda Sandbæk. Der er i forbindelse med dette 
kommet brugbart input til det kommende arbejde med revidering af 
uddannelsens studieordninger. Næsformanden fremhæver især 
tankerne omkring ’assessment’ i forbindelse med optag på uddan-
nelsen som interessant. Der ses nærmere på dette i forbindelse med  
frafaldsanalyse for uddannelsen.  

c. Nyt fra studievejledningen 
• Der arbejdes med ny skabelon til specialekontrakt. Der gøres i for-

bindelse med dette opmærksom på behovet for fokus på de juridiske 
aspekter i forhold til data.  

d. Nyt fra Studieadministrationen 
     Intet under dette punkt.    

 
4. Valgfag 

Kursusudbuddet forsøges klargjort til 1. februar parallelt med processen i Stu-
dienævnet for Sundhedsvidenskab. Der er blevet foretaget en forbehandling af 
kurserne. Dette er sket på formøde til studienævnet med ekstra deltagelse af stu-
denterrepræsentant Eva Aakjær. Arbejdsgruppen fremlagde sin indstilling til 
studienævnet for kurserne i den fælles pulje.  

 
Kurser i Emdrup blev ikke medtaget i behandlingen af kurser, da disse ikke vur-
deres at være praktisk relevante for de studerende på studienævnets uddannelse. 
Generelt ønskes kursusbeskrivelserne udvidet med tre til fire eksempler på litte-
ratur i kursusbeskrivelserne.   
 
Derudover var der følgende vurdering af kurserne:  
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(nr. 7) Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske forskningstilgange  
Godkendes.   
 
(nr. 8) Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og metode  
Godkendes. Studienævnet ønsker præcisering af eksamen.  
 
(nr. 9) Spørgeskema 
 Godkendes ikke.   
 
(nr. 10) Udarbejdelse af kliniske retningslinjer  
Godkendes. Studienævnet ønsker præcisering af omfanget af eksamen. 
 
(nr. 11) Videregående epidemiologi 
Godkendes. Studienævnet ønsker præcisering af omfanget af eksamen.  
 
(nr. 12) Videregående statistisk metode  
Godkendes. 
 
(nr. 13) Borger- og patientinvolvering 
Behandles efter kurseret er evalueret. Studienævnet ønsker præcisering af eksa-
men. Genbehandles på studienævnsmødet i januar.  
 
(nr. 14) Målrettet sundhedskommunikation  
Godkendes (som seminar). 
 
(nr. 15) Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling 
Litteraturen læses inden behandling. Genbehandles på studienævnsmødet i ja-
nuar. 
 
(nr. 16) Screening  
Godkendes (som seminar). 
 
(nr. 17) Sundhedsfremmende praksis, teori og metode  
Godkendes ikke. 
 
(nr. 18) Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse 
Godkendes som valgfag, men der ønskes uddybning, hvis det skal godkendes 
som seminar.  
 
(nr. 19) Sygeplejefaglig ledelse og klinisk ekspertise  
Godkendes ikke. 
 
(nr. 20) Telemedicin (Telehealth/e-health) 
Godkendes ikke. 
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(21) Projektledelse  
Godkendes ikke. 
 
(22) Sundhedsfagligt engelsk 
Godkendes ikke. 
 
Bilag 2 – Fagbeskrivelser 

 
5. Møderække 2017 og konstituering  

Forslag til møderække for foråret 2017 blev præsenteret med mulighed for tilret-
telse og godkendelse. Det blev i den forbindelse gjort opmærksom på konstitue-
ringen i februar efter valget af nye studenterrepræsentanter i studienævnet.  
 
De foreslåede datoer fastholdes men mødetidspunkt ændres fra 14.00-16.00 til 
15.15 til 17.15 for følgende datoer: 16. januar, 7. februar, 28. marts, 18. april. 
Tidsrummet 14.00-16.00 fastholdes for møderne 23. maj og 27. juni.  

  
Bilag 3 – Forslag mødeplan 

 
6. Proces studieordning 

Arbejdet med ændring af studieordningen for hhv. bachelor- og kandidatuddan-
nelsen på FSV har været udskudt. Tanken er nu at se nærmere på bachelorud-
dannelsen (som der allerede er arbejdet meget med) i perioden fra januar til 
marts. Herefter igangsættes arbejdet med kandidatuddannelsen.  
 
Bachelorprocessen ønskes igangsat hurtigst muligt. Der besluttes, at der nedsæt-
tes et udvalg på førstkommende studienævnsmøde. 
 
Bilag 4 – Materiale fra projektgruppen vedr. ny studieordning på Bachelor 

 
7. Erhvervsorienteret projektforløb 

Orienteringspunkt. 
 
De erhvervsorienterede projektforløb samt selvstændige opgaver er blevet gen-
nemgået. Der er bedt om uddybning af de selvstændige opgaver og der er således 
14 godkendte erhvervsorienterede forløb til foråret. 

 
Bilag 5 – Erhvervsorienterede projektforløb 
 

8. Specialevejleder 
Det er svært for de studerende at finde specialevejledere. Idebanken løser kun 
problemet i meget begrænset omfang. Det er indstillet til ledelsen, at der tildeles 
et fast antal, så det sikres at der er specialevejledere til de studerende.  
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Der er især søgning indenfor ”Sundhedsfremme og forebyggelse” og ”Komplekse 
interventioner”. Problemet foreslå desuden indstillet til behandling på Uddan-
nelsesforum.  

 
9. Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris 

Der orienteredes om Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris og Dronnin-
gens Rejselegat. Materiale til dette blev desuden uddelt til eventuel indstilling.  
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