
 
 

 
 
 HE Studier 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87167414 
Fax: 86128316 
E-mail:  sun@au.dk 
health.au.dk/ 

 

 
 
Dato: 4. juli 2017 
Ref: tan 

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Møde den: 26. juni 2017, kl. 14.00 – 16.00 
Bygning og lokale: 1611-121b  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Led-
dere.  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted (afbud) 
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Referat 
 

 
 
1. Godkendelse af referat og dagsordenen 

 
Referatet godkendes med præcisering under punkt 2., sag 1.: ”Ansøgningen ef-
terkommes ikke. Med udgangspunkt i optagelse på dansk studie. Der kan ansø-
ges om aflevering på engelskindividuel vurdering af den studerendes forhold og 
under hensyntagen til ikke at sænke prøvens niveau. Den studerende tilbydes 
mulighed for aflevering på engelsk.”   
  
Dagsorden godkendes med udvidelse af punkt 8 under aftagerpanel.  
 

2. Sager   
2.1 Sager til behandling 
 

Ingen sager til behandling.  
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet (Sager siden sidst).  
 
 En generel drøftelse om lægerklæringer ifm. dispensationer vil blive sat på stu-

dienævnsmøde i efteråret.  
    

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

• Insight – gruppearbejde 
Der har været afholdt orienteringsmøde om personprofilsværktøj, 
som på andre studier er blevet anvendt til at forbedre gruppesam-
mensætning og -arbejde. Der er søgt om midler til at forsøge dette 
ifm. uddannelsens sommeroptag på Bacheloruddannelsen.    

• Statusmøde 
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Der blev fulgt op på punkterne i planen. Der var desuden støtte til 
beslutningen om ikke at introducere et nyt uddannelsesnært tema. 
Der er stadig fokus på lokaleproblematikken samt tværgående un-
dervisergrupper. Uddannelsesevalueringer vil blive anvendt uaf-
hængigt af svarprocenten. Der følges op på mødet med referat og 
handlingsplan.  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
• Der kommer nyt system til censorallokering i censorkorpset i Folke-

sundhedsvidenskab. Der er bekymringer for konsekvenserne af det-
te inden for fagområder med få censorer.    

c. Nyt fra studievejledningen 
• Præsentation af årsrapport (Bilag 1) 

I studievejledningerne på tværs af AU samles hvert år op på, hvor 
mange og hvilke henvendelser vi får fra studerende. I år er fjerde år i 
træk, hvor der er så gode data, at det fortælle noget om udviklingen, 
ligesom der kan identificeres klare mønstre i, hvordan og hvornår de 
studerende søger studievejledning. 

d. Nyt fra Studieadministrationen  
• Spørgsmålet om anonyme prøver er blevet taget videre for at blive 

yderligere afklaret.  
 
4. Studieordingsrevision (BA og KA) 

4.a. Studieordningen til Bacheloruddannelsen er planlagt til start 2018. For 
at realisere dette fremlægges følgende til beslutning i studienævnet: 

• Input fra institutledelse (Bilag 2a) 
A1.  Studienævnet ønsker hvis praktisk muligt at fastholde den nu-
værende placering af fag med udgangspunkt i den samlede struktur, 
som var tænkt for uddannelsen. Rationalerne bag placeringen var 
bl.a.: Sammenhæng i fagpakken på tværs af første semester. Desu-
den sikres, at vigtige problematikker i folkesundhedsvidenskabelige 
tilgange introduceres samtidig med, at der introduceres forskellige 
perspektiver på Folkesundhedsvidenskab og disse kombineres med 
metodiske redskaber. Derudover er fagene på første semester sam-
mensat, så de samlet definere og tidligt introducerer de studerende 
til fagprofilen for uddannelsen –disse se således som konstituerende 
kurser for uddannelsen. I forlængelse af dette ønskes de studerende 
udprøvet i et statistisk fag så tidligt som muligt på uddannelsen for 
at sikre at mindske frafald senere på uddannelsen. 
Det præciser, at den metodiske faglighed generelt ikke reduceres i 
den nye BA-uddannelse idet der ligger metodiske elementer i faget 
screening.  
A2. Imødekommes og implementeres  
A3. Imødekommes og implementeres 
A4. Imødekommes og implementeres 
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A5. Imødekommes og implementeres 
• Plan for den konkrete implementering (Bilag 2b). 

Der indsættes konkrete tilbagemeldingsdatoer til dekanatet for at 
sikre løbende kontrol med studieordningsarbejdet.   

• Arbejdsgruppe, som har arbejdet med studieordning nedlæges, det 
videre arbejde overdragelse til studienævnet.   

 
4.b. Studieordningen til kandidatuddannelsen bliver en del af visionsproces-
sen på uddannelsen. Som udgangspunkt ønskes så mange medarbejdere fra 
instituttet som muligt. Desuden peger studienævnet på følgende kerneperso-
ner i drøftelse af KA-profilen: SN, en repræsentant for komplekse interventi-
oner, Viola Bureau, en repræsentant fra Statskundskab, en repræsentant fra 
Arts (kommunikation). Derudover ønskes deltagelse af Viola Bureau, som for 
nuværende sidder i SN, men som muligvis udtræder ved næste valg til SN.     

 
 SN afholder et forberedelsesmøde til visionsprocessen, med drøftelse af sam-
let profil på uddannelsen (herunder revision af KA) 
 

5. Kursusevaluering efterår 2016 
Der er indkommet evalueringsrapporter for kurser i E16 samt evalueringsnotater 
de resterende kursusansvarlige. Dele af materialet blev behandlet på studie-
nævnsmøderne d. 18. april og 15. maj. Nu fremlægges det resterende evalue-
ringsmateriale til studienævnets drøftelse (Bilag 3 – til drøftelse). Til behandling 
følgende kurser:  

 
• Befolkningssundhed og Demografi  

Der ønskes en uddybning af læringsmål i undervisningenOffentlig forvalt-
ning  
Det er uklart for de studerende om STATA skal indkøbes, og derfor godt at 
dette adresseres i det medsendte notat fra undervisergruppen 

• Socialmedicin og rehabilitering  
Det bemærkes, at der er en positiv forbedring ift. tidligere år. Der ønskes fo-
kus på det faglige niveau (muligvis især i holdundervisningen).  

• Videnskabsteori  
Relativt lav procentdel som er tilfredse ift. den fastsatte målsætning. Samti-
dig ser det ud til, at det foreslåede initiativ vil adressere disse ting. Positivt 
med fokus på folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.  

• Sundhedspædagogik og kommunikation  
Der ønskes fortsat fokus på pensum og læringsmål.  

 
Overordnet ønskes at arbejdet med læringsmål integreres i samtlige fag.  

 
6. Undervisning på engelsk 
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Faget Videnskabsteori og etik har bedt om mulighed for, at der kan undervises 
og arbejdes på engelsk i faget. Der gives tilladelse til enkelte undervisningsgange 
på engelsk.   

 
7. Beskæftigelsesundersøgelse  

Der kan nu trækkes uddannelsesspecifikke rapporter for beskæftigelsesundersø-
gelsen. Bilagene kan bl.a. inddrages i forbindelse med statusmødet (Bilag 4 og 
5). 
 
Rapporten ønskes fremlagt for aftagerpanelet. Det ønskes generelt mere speci-
fikke oplysning om arbejdsplads og ikke kun sektor.  
 

8. Forslag til møde aftagerpanel 
Udkast til program er udarbejdet på baggrund af studienævnets input på møde 
den 15. maj 2017 (Bilag 6–til drøftelse). 

  
Der er kommet svar fra dekanat vedrørende aftagerpanel og følgende er indstil-
let: Tina Jess, Klinisk Epidemiologi Bispebjerg. Tina Jess godkendes. Hvis yder-
ligere kandidat fra SFI kan kontaktes, inviteres også denne til deltagelse i afta-
gerpanelet.   

 
9. Uddelegere godkendelse af selvstændige opgave  

Der indstilles præcisering til studienævnets delegationsdokument (Bilag 7). 
Denne godkendes.  
 
Erhvervsorienterede forløb ønskes placeret i studienævnets folder på Black-
board.  

   
10. Eventuelt 

Intet under dette punkt 
__________________________________________________________ 
 
Mødedatoer 2017  
Forslag til datoerne for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 15. august, kl. 14-16 
• tirsdag d. 12. september, kl. 14-16 
• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16 
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