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Mødedato: 20. maj kl. 8.00-10.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Deltagere studerende: Maria Lysdal Ravn Mortensen (næstformand), Annemette 
Thøstesen, Signe Ruby Hald, Josefine Klakk Jeppesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent), Lene Konrad (studievejleder) 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Studentersager (5 min.) 

2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 
 

3. Forberedelse til statusmøde 15. juni: Kvalitetsindikatorer og studeleders sta-
tuspapir (Kim, 60 min.) 
Som en del af kvalitetspolitikken og kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet af-
holdes der på Health hvert år statusmøder mellem prodekan for uddannelse, in-
stitutledelse, studieledelse, studerende og repræsentanter fra CESU og HE Stu-
dier. Statusmøde på folkesundhedsvidenskab afholdes 15. juni 2020.  

 
Rammen for dialogen på statusmødet er de fem delpolitikker i AU’s kvalitetspoli-
tik og de dertilhørende kvalitetsindikatorer. I data-visualiseringssystemet Power 
BI er der mulighed for at dykke ned i datagrundlaget bag kvalitetsindikatorerne 
(f.eks. se antal studerende der er faldet fra eller hvor mange besvarelser og kur-
ser der ligger bag indikatoren for undervisningsevaluering). Det er desuden mu-
ligt at tilgå en række supplerende nøgletal (f.eks. ansøgnings- og optagelsesdata, 
eksamensresultater og frafaldsstatistik), hvis der er behov for at undersøge eller 
kvalificere hypoteser og forklaringer før eller efter statusmødet. 

 
Alle studienævnsmedlemmer kan tilgå både kvalitetsindikatorer og supplerende 
nøgletal i Power BI via appen UDD Datapakker 09. Vejledning til at komme i Po-
wer BI findes her. BEMÆRK, at data i Power BI er intern data, der understøtter 
interne beslutningsprocesser og data må derfor ikke deles med andre.  
 
Forud for statusmødet udarbejder Studieleder et kort statuspapir (frem for en 
studielederberetning), hvor der vælges ét fokus pr. delpolitik. Eventuelt røde in-
dikatorer skal adresseres. Statuspapiret skal desuden indeholde udkast til en 

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/kvalitetspraksis/aarlig-status/
https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/kvalitetspraksis/aarlig-status/
https://powerbi.microsoft.com/da-dk/
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/Vejledning_til_at_komme_i_Power_BI.pdf
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handleplan 2020-2021. Studienævnet bedes komme med input til statuspapiret 
inkl. handleplan. Forbered jer meget gerne ved inden mødet at se på data i Po-
wer BI.  
 

3.1 Studienævnet bedes drøfte årets kvalitetsindikatorer.  
Tag eventuelt udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
− Hvordan er fordelingen af røde, gule og grønne indikatorer? 
− Er der nogle bemærkelsesværdige udviklinger i indikatorværdierne sammen-

lignet med sidste år? 
− Er der indikatorer der giver anledning til nærmere undersøgelse og som bør 

gives et særligt fokus på statusmødet? 
− Er der områder/problematikker som indikatorerne ikke indfanger, som bør 

gives et særligt fokus på statusmødet?  
 

3.2. Studienævnet bedes komme med input til udkast til handleplan for 2020-
2021 
− Er der handleplaner fra sidste år, der ikke er afsluttet, og som derfor bør sæt-

tes på handleplanen?  
− På baggrund af ovenstående drøftelse: har studienævnet ideer/ønsker til, 

hvilke indsatser/handlinger der skal sætte i gang det kommende år? Vær op-
mærksom på de særlige indsatsområder: Internationalisering, revisionspro-
cessen, entreprenørskab i undervisningen samt COVID-19-initierede tiltag.  

 
Bilag 2: Kvalitetsindikatorer 2020  
Bilag 3: Status 202 – baseret på udtræk fra Power BI 
Bilag 4: Udkast til status på handleplan 2019-2020 
Bilag 5: Skabelon til studieleders statuspapir 2020, inkl. handleplan 2020/21 
 

4. Beslutning: Mundtlige prøver med fysisk fremmøde S20? (30 min.) 
Aarhus Universitet har fået en begrænset kvote til undervisning og eksamen 
med fysisk fremmøde i forbindelse med fase 2 genåbningen efter Covid19-ned-
lukningen. Inden for den kvote er der plads til, at mundtlige eksamener kan af-
holdes med fysisk fremmøde, fremfor via Zoom. Det er også muligt at fastholde 
afholdelse af eksamen i Zoom. 
 
Muligheden for fysisk fremmøde gælder mundtlige prøver, som er (a) planlagt 
som mundtlige prøver i forbindelse med den reviderede eksamensplan pr. 1. 
maj samt (b) er planlagt til afholdelse efter d. 7. juni 2020, for at overholde den 
fastsatte tre ugers varslingsfrist.  
 
På folkesundhedsvidenskab kan det være en mulighed for følgende prøver: 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• Statistik 
• Kandidatspeciale 
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• Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mindfullness-baserede 
interventioner 

• Målgrupper, genrer og medier: målrettet sundhedskommunikation 
• Sundhedsøkonomi og prioritering 

 
Studienævnet bedes beslutte om prøver skal fastholdes i den nuværende online 
form eller lægges tilbage til prøver med fysisk fremmøde. Der er en mulighed at 
vælge fremmøde for nogle prøver og online for andre.  

 
Universitetsledelsen har meddelt, at studerende skal have mulighed for at bede 
om en online prøve, selv om prøven afholdes fysisk. De studerende skal regi-
strere sig inden for en udmeldt frist og give en begrundelse.  
 
Bilag 6: Eksamensplan BA S20 
Bilag 7: Eksamensplan KA S20 

 
5. Beslutning: Brug af Unihelper på 1. semester BA E20?  (Lene, 15 min.) 

I foråret 2018 blev der bevilliget strategiske midler til et projekt, der skulle være 
med til at højne de studerendes evner til at indgå i professionelle samarbejdsre-
lationer og styrke de studerendes viden om egne præferencer i arbejdssituatio-
ner.  
Midlerne blev anvendt til indkøb af personprofiler på alle nye bachelorstude-
rende efteråret 2018 hos konsulentfirmaet ”Insight”. På baggrund af personpro-
filerne blev der dannet studiegrupper. Efteråret 2019 blev grupperne dannet for 
nye studerende med hjælp fra den studenterdrevne virksomhed Unihelper.  
 
Studienævnet bedes beslutte, om de vil anbefale anvendelsen af Unihelper igen 
for nye bachelorstuderende efteråret 2020? Hvia ja, vil studieledelsen skulle god-
kende finansieringen.  
 
Bilag 8: Evaluering af Unihelper 2019 (samlet evaluering fra alle uddannelser, der 
brugte Unihelper 2019) 
Bilag 9: Planlagt forløb 2019 på FSV 
Bilag 10: Skabelon til samarbejdsaftale 
 

6. Høring: Faglig dag med fokus op sundhedsinnovation (10 min.) 
2. oktober 2020 afholder studenterforeningen Novigo en faglig dag for medicin 
med fokus på sundhedsinnovation. Foreningen har henvendt sig til folkesund-
hedsvidenskab, da de ønsker andre deltagere end medicinstuderende. Forenin-
gen forespørger, om studerende fra folkesundhedsvidenskab, ligesom medicin, 
kan få undervisningsfri den pågældende dag, med henblik på deltagelse i arran-
gementet.  

 

https://www.unihelper.dk/
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Studienævnet bedes forholde sig til, om det skal forsøges at flytte planlagt un-
dervisning 2. oktober, således at alle studerende fra folkesundhedsvidenskab 
kan deltage i den faglige dag.  
 
Følgende undervisning vil skulle flyttes: 
Kvalitative metoder (3. sem. BA) 
Sundhedsøkonomi (5. sem. BA) 
FSV kan ikke beslutte flytning af seminarer og valgfag, da de E20 udbydes af 
Statskundskab, Sundhedsvidenskab og Idrætsvidenskab.  
 
Bilag 11: Mail fra Novigo 
Bilag 12: Program for faglig dag 

 
7. Gensidig orientering (5 min) 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
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