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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 
2. Drøftelse: Høringssvar ny kandidatuddannelse 

Gæster ved dette punkt: Loni Kraus Ledderer, Henrik Støvring, Søren K. Kjærgaard 
 
Den nye kandidatuddannelse har været sendt i høring hos censorformandskabet for 
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser, aftagerpanelet for FSV og 
hos de andre universiteter, der udbyder en kandidatuddannelse i folkesundhedsviden-
skab (KU, SDU og AAU). Der er kommet svar fra censorformandsskabet, SDU samt 
fra to aftagere (Sundhed og omsorg, Aarhus Kommune samt VIVE). Censorformands-
skabet skriver, at der er tale om gode og korrigerende ændringer, som skaber en 
klarere profil og skærper de faglige elementer, som indgår i uddannelsen. SDU 
skriver, at de ingen bemærkninger har. De to aftageres kommentarer findes i bi-
lag 1 og 2.  
 
Studienævnet drøftede aftagernes bemærkningerne til forslaget til den nye studie-
ordning. Ingen af høringssvarene skønnes at give anledning til ændringer i studie-
ordningsforslaget. Der sendes svar til aftagerne med studienævnets bemærknin-
ger til høringssvarene. Studieordningen sendes til godkendelse hos dekanen.   

 
3. Studentersager 

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

 
4. Kursusevalueringer 

Evaluering af de kurser, der er indhentet kommentarer fra: Epidemiologi og biostati-
stik, Rehabilitering , Videnskabsteori og etik samt Stress: Sundhedsfremme og fo-
rebyggelse med mindfulness-baserede interventioner.  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato:. 22. oktober 2019 

 

Side 2/3 

 
 

Epidemiologi og biostatistik 
Notatet med kommentarer tages til efterretning. Det italesætter fint de problema-
tikker, der fremgår af evalueringen og der iværksættes gode initiativer. Studie-
nævnet bakker op om, at der forsøges med to hold i stedet for ét og at der vil blive 
arbejdet mere med online materialer. Studienævnet foreslår, at det italesættes di-
rekte, at det er ok og forventelig at være frustreret undervejs i kurset, men at der 
almindeligvis kommer en aha-oplevelse til sidst. Der bør være fokus på de stude-
rendes tidsforbrug. Studienævnet forventer, at der afsættes tid til evaluering i un-
dervisningen.  

 
Rehabilitering 
Notatet med kommentarer tages til efterretning. Studienævnet finder det særligt 
vigtigt, at koordineringen og aftalerne mellem undervisere forbedres, så der ikke 
forekommer unødige gentagelser i forelæsninger og i pensum. Undervisermøder 
bør afholdes løbende under kurset.  
Studienævnet forventer, at der afsættes tid til evaluering i undervisningen, så der 
sikres højere svarprocenter.  
 
Videnskabsteori og etik 
Notatet med kommentarer tages til efterretning. Vigtigt at der er fokus på, at det 
er meget svære tekster og at det bliver endnu sværere når undervsiningen foregår 
på engelsk. Der skal derfor særligt stort fokus på formidlingen af stoffet. Studiele-
der tager initiativ til møde med kursusansvarlige mhp. hvad der sker på kurset ift. 
undervisere og kursusansvarlige. Her kan også evalueringen drøftes nærmere. 
 
Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mindfulness-baserede interventio-
ner 
Notatet med kommentarer tages til efterretning. Det italesætter fint de problema-
tikker, der fremgår af evalueringen og der iværksættes gode initiativer. 
 
 

5. Drøftelse: Undervisning uge 42 
Mange undervisere planlægger sådan, at der ikke er undervisning med fremmøde 
i uge 42. Dog er der også nogle undervisere, der ligger undervisning i uge 42. Stu-
dienævnet er blevet spurgt, om det har en holdning til, om der skal udmeldes en 
klar linje for, om der kan forventes at være undervisning eller ej i uge 42?  
 
Studienævnet mener at der skal være klare linjer både for studerende og undervi-
sere. Studienævnets holdning er følgende: 
De studerende kan ikke forvente, at uge 42 er undervisningsfri. Undervisere har 
studienævnets opbakning til at planlægge undervisning uge 42. De kan dog også 
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vælge at lade uge 42 være undervisningsfri. Det er de studerendes eget ansvar om 
de deltager eller ej, hvis der er undervisning. Studerende kan ikke forvente at un-
dervisning gentages i uge 43 og undervisningen flyttes heller ikke til et andet tids-
punkt.    

 
6. Status: Opstilling af studerende til studienævn  

Der er valg af studerende til studienævnet 11.-14. november 2019. Opstillingsperioden 
er 17. – 25. oktober. Der skal vælges 4 studerende samt også gerne suppleanter. Hvad 
er status med at finde studerende, der ønsker at stille op til valg? 
 
To studerende stiller med sikkerhed op. Flere har udvist interesse, men det er uvist 
om de vælger at stille op.   
Det foreslås at 3. og 5. semester fremover får en intro til studienævnet og dets arbejde 
i starten af efterårssemesteret. Det forventes at denne information vil gøre flere inte-
resserede i at stille op til valget. Studerende i studienævnet har ansvaret for at give 
denne intro til deres medstuderende. Det kan arrangeres således, at de kan bruge 10-
15 min. af en undervisningstime.  

 
7. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Der er endnu ikke sat navn på en ny studieleder, men det forlyder at der snart er fun-
det en. 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Ulrika: Som noget nyt på FSV vil der fra foråret 2020 være en specialekoordinator i 
lighed med, hvad der er på cand.cur og cand.scient.san. Specialekoordinatoren på FSV 
bliver Kim Moesgaard Iburg.  

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
Der afholdes specialeseminar 15. november 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
Intet til eventuelt 
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