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Mødedato: 18. december 2019 kl. 14.15-16.15 
Mødested: 1611-121B 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (formand), Ulrika Enemark, Kim Moesgaard 
Iburg; Søren Flinch Midtgaard 
Deltagere studerende: Sabrina Tatiana (næstformand), Marie Kudahl (observatør), 
Lina Thirup (observatør); Annemette Thøstesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent) 
Afbud: Lene Konrad (studievejleder); Amalie Damgaard Johansen (observatør) 
  
  
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 
2. Studentersager 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning. 

 
3. Udbud af seminarer og valgfag E20 

Det er målet, at seminarer og valgfag til efteråret 2020 skal være fastlagt og udbudt 
senest 1. februar 2020. Dog kommer 2 seminarer fra Statskundskab som formentlig 
først kendes efter 1. februar. 
Studienævnet godkender at følgende kurser fra sundhedsvidenskab og AU Summer 
University udbydes som hhv. seminarer og valgfag for FSV-studerende E20.  
 
OBS vedr. ”Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse” og ”Projektledelse og plan-
lægning af empiriske projekter”. 

 
 

Seminarer 
 

 
1 

 
Borger – og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer 
(10 ECTS) 
Særligt vedr. eksamen: 
Kurset bedømmes egentlig bestået/ikke-bestået, men FSV studerende 
skal have en gradueret bedømmelse, da det er godkendt som et semi-
nar. For at kunne imødekomme dette, er det aftalt og godkendt af stu-
dienævnet for FSV, at FSV-studerende skal vælge og give den kursus-
ansvarlige besked om hvilke øvelser af i alt 7 point (se kursusbeskri-
velse), som skal indgå i den graduerede bedømmelse. Man må gerne 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93045/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
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lave alle øvelserne, men det vil kun være de valgte øvelser, der indgår i 
bedømmelsen. 

  
Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse (10 ECTS) 
Har tidligere været godkendt som valgfag. Studienævnet bakker op om, 
at kurset E20 udbydes som seminar såfremt der laves en særlig prøve 
for FSV-studerende, der indfrier seminarers læringsmål og prøveform. 
Kursusansvarlige er indstillede på give en gradueret bedømmelse til 
FSV-studerende samt lave en folkesundhedsvidenskabsrettet ugeop-
gave, som FSV-studerende skal lave i stedet for de to skriftlige besva-
relser af opgaver, andre studerende vil få stillet undervejs i kurset. Da 
studienævnet er positivt indstillede vil kursusansvarlige arbejde videre 
med udarbejdelse af en konkret prøvebeskrivelse for FSV-studerende. 
Prøvebeskrivelsen skal godkendes af studienævnet inden Sundhedsmål 
endeligt godkendes som seminar.  

 
 

Valgfag - sundhedsvidenskab 
 

 
1 

 
Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske tilgange (5 ECTS) 
 

 
2 

 
Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og metode (5 ECTS) 
 

 
3 

 
Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden (5 
ECTS) 
 

 
4 

 
Videregående epidemiologi (5 ECTS) 
 

 
5 
 

 
Projektledelse og planlægning af empiriske projekter (5 ECTS) 
Studienævnet godkender at kurset E20 udbydes til FSV-studerende. 
Tidligere har FSV-studerende skulle søge individuel forhåndsgodken-
delse af kurset. 
 

 
 

Valgfag – AU Summer University 
 

 
7 

 
Healthy entrepreneurship and innovation (5 ECTS) 
 

 
8 
 

 
The Interdisciplinary Summer School on Cognitive Neuroscience 
(kortnavn: Cognitive neuroscience) (5 ECTS) 
 

 
9 

 
Mother-Child-Health: from fecundity to puberty (5 ECTS) 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93043/Sundhedsmaal-begreber-og-statistisk-analyse
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93034/Diskursanalyse-og-andre-socialkonstruktivistiske-forskningstilgange
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93031/Faenomenologi-og-hermeneutik-som-filosofi-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93035/Udarbejdelse-af-kliniske-retningslinjer-i-henhold-til-GRADE-metoden
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93036/Videregaaende-epidemiologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93038/Projektledelse-og-planlaegning-af-empiriske-projekter
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98711/Healthy-entrepreneurship-and-innovation-promoting-entrepreneurship-and-innovation-in-the-health-care-industry-and-related-fields
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98708/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98683/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty
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4. Til orientering: Censorrapporter sommer 2019 

Der er kommet censorrapporter fra eksamenerne sommeren 2019. Studienævnet får 
dem hermed til orientering. 

 
Censorrapporter taget til efterretning uden kommentarer. 

 
5. Status: Studieleder og studienævn fra januar 2020 

Mette Vinther Skriver fratræder som studieleder fra 1. januar 2020. Da hun skal op-
holde sig udenlands det næste år, udtræder hun også af studienævnet og stopper der-
med også som studienævnsformand. Henrik Støvring, der pt. er suppleant, indtræder 
i studienævnet i stedet.  
 
Kim Moesgaard Iburg er udpeget til studieleder fra 1. januar 2020. Kim udpeges for 
en periode for 2 år. Studienævnet bakker op om Kim som studieleder og indstiller 
dette til dekanen.   
 
Ulrik Enemark indtræder i en ny funktion som uddannelsesleder. Opgavefordelingen 
mellem studieleder og uddannelsesleder er endnu ikke klarlagt, men som udgangs-
punkt tager Ulrika sig af bacheloruddannelsen, mens Kim tager sig af kandidatuddan-
nelsen.  
 
Ulrika stiller op som ny studienævnsformand. Det nye studienævn konstitueres på 
møde primo februar 2020. Indtil da fungerer Ulrika som stedfortræder for studie-
nævnsformanden.  
 

6. Fastsættelse af dato for første studienævnsmøde 2020 
Der er valgt tre nye studerende til studienævnet fra 1. februar 2020. Desuden indtræ-
der Henrik Støvring i stedet for Mette Vinther Skriver.   

 
Første mødedato i det nye studienævn er 3. februar kl. 15.15 – 17.15. 
Det nye studienævn konstitueres og afholder efterfølgende et ordinært studienævns-
møde.  

 
7. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Der har været usikkerhed og forvirring blandt studerende og kursusleder vedr. den 
særlige eksamen aftalt for FSV-studerede på seminaret ”Rehabilitering – udfordringer 
og løsninger”. Forvirringen skulle nu være afhjulpet. Dette bør være et opmærksom-
hedspunkt E20, hvor der igen udbydes seminarer fra sundhedsvidenskab med særlig 
prøve for FSV-studerende (dog ikke kurset ”Rehabilitering – udfordringer og løsnin-
ger”) 
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Der har været afholdt uddannelsesdag 13. december 2020. Det var en fin dag med 
spændende oplæg. Studienævnet opfordres til at deltage næste år.  

 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Prodekan Charlotte Ringsted stoipper med udgangen af december 2020. Ny prodekan 
pr. 1. januar 2020 er Lise Wogensen Bach.  
 

8. Evt.  
Kim Moesgaard Iburg spørger til, hvad der informeres om på specialeseminarer vedr. 
data og GDPR. Han har oplevet usikkerhed blandt specialestuderende vedr. håndte-
ringen af data. Studievejledningen er ikke til stede på mødet og kan dermed ikke ori-
entere om, hvad der konkret fortælles på specialeseminarer. Vigtigheden af informa-
tion bringes videre til studievejledningen. Desuden gøres opmærksom på at der findes 
retningslinjer vedr. brug af data på studieportalen https://studerende.au.dk/stu-
dier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/retningslinjer-ved-brug-af-data/ 

 
 
 
 
 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/retningslinjer-ved-brug-af-data/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/undervisningogeksamen/retningslinjer-ved-brug-af-data/
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