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Mødedato: 14. december 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: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen, Josefine Klakk Jeppe-
sen (observatør) 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lene Konrad (studievejle-
der) 
Afbud:  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager  

2.1. Sager til behandling  
En sag til behandling. 

Bilag 1a: Sag 1 Afmelding af bindende undervisningstilmelding 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 

3. Beslutning: Internationalisering 
Fakultetets internationaliseringsindsats er rammesat til følgende fire initiativer:   

1) Der skal udbydes 10 nye Summer University kurser på Health i 2021. 

2) Der skal være minimum 30 ECTS kursusudbud på engelsk pr. uddannelse. 

3) På kurser på 15 ECTS eller derover skal der inddrages internationale gæsteun-

dervisere i undervisningsforløbet. 

4) Der skal arbejdes for at øget udrejse blandt undervisere gennem oprettelse af fa-

kultetsstipendier og i øvrigt brug ERASMUS+ stipendier 

På baggrund af fakultetets internationaliseringsstrategi og oplægget v. international 
koordinator Rikke Præstegaard på tidligere studienævnsmøde bedes studienævnet 
diskutere, hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes for at øge internationalisering, 
specielt med henblik på punkt 1 og 2.  

 
  Bilag 2: Oplæg Internationalisering FSV Studienævn nov. 2020 

 
4. Beslutning: Trivsel 

Studienævnet har besluttet at diskutere trivsel på baggrund af handleplanen i status-
rapporten for folkesundhedsvidenskab. Lene Konradsen, studievejleder, har afholdt et 
oplæg, og studienævnet har på et ekstraordinært møde arbejdet med trivsel. Referatet 
heraf er medsendt. 
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Studienævnet bedes diskutere temaet trivsel på baggrund af tidligere diskussioner og 
lave en konkret handleplan for øgning af trivslen. Diskussion tager udgangspunkt i de 
konkrete forslag i referatet med fokus på, hvad studienævnet kan gøre. 
 
Bilag 3: Studievejledningens oplæg om trivsel 
Bilag 4: Referat trivselsmøde FSV 29102020 
 

5. Godkendelse: Udbud af fælles valgfagsudbud E21 
Der er planlagt et fælles valgfagsudbud på Institut for folkesundhed. Det er målet, at 
seminarer og valgfag til efteråret 2021 skal være fastlagt og udbudt senest 1. februar 
2021.  
Studienævnet for sundhedsvidenskab og idræt har fastsat deres udbud af valgfag ef-
teråret 2021. Desuden kendes udbuddet på AU Summer University. Nedenfor ses ud-
buddet på sundhedsvidenskab, idræt og AU Summer University, som er foreslået som 
kurser til FSV-studerende.  
Kurset Spørgeskema som redskab og metode (markeret med *) har ikke tidligere væ-
ret godkendt og udbudt for FSV-studerende, dog er det tidligere forhåndsgodkendt.  
Studienævnet bedes vurdere, hvorvidt der er et overlap mellem kurserne Videregå-
ende epidemiologi og Videregående statistik og den kvantitative fagpakke. Hvis der er 
overlap, kan dette så løses ved hjælp af forhåndsgodkendelse i stedet for egentligt ud-
bud? 
Kan studienævnet godkende at disse kurser udbydes for FSV i E21? 

 

Valgfag - Sundhedsvidenskab 

1 
 

Borger- og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer 
(10 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 Videregående statistiske metoder (5 ECTS) 

6* Spørgeskema som redskab og metode (5 ECTS) 

 

Valgfag - Idrætsvidenskab 

7 Sport and globalization (10 ECTS) 

8 Krop, medicin og sundhed (10 ECTS) 

9 Kropskultur (10 ECTS) 

10 Træning og sundhed (10 ECTS) 

 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105013/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105175/Faenomenologi-og-hermeneutik-som-filosofi-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105174/Udarbejdelse-af-kliniske-retningslinjer-i-henhold-til-GRADE-metoden
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105172/Videregaaende-epidemiologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102623/Videregaaende-statistiske-metoder
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105177/Spoergeskema-som-redskab-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105163/Sport-and-globalization
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99939/Krop-medicin-og-sundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99940/Kropskultur
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99945/Traening-og-sundhed


 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Emily Melsen Jørgensen 
 
Dato: November 2020 

 

Side 3/4 

Valgfag – AU Summer University 

11 Healthy entrepreneurship and innovation (5 ECTS) 

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

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

14 How to write and publish a research paper (5 ECTS) 

 

Seminarer (Gl. ordning) - Sundhedsvidenskab 

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 
lave alle øvelserne, men det vil kun være de valgte øvelser, der indgår i 
bedømmelsen. 

Seminarer (Gl. ordning) - Idrætsvidenskab 

7 Sport and globalization (10 ECTS) 

8 Krop, medicin og sundhed (10 ECTS) 

9 Kropskultur (10 ECTS) 

10 Træning og sundhed (10 ECTS) 

 
6. Godkendelse: Principper for undervisning og eksamen på 2. sem. ny kan-

didat 
Ifølge universitetsloven er en af studienævnets opgaver at godkende en plan for tilret-
telæggelse af undervisning og prøver. På folkesundhedsvidenskab er det traditionen, 
at studienævnet godkender overordnede retningslinjer for tilrettelæggelsen og deref-
ter ikke godkender de konkrete undervisnings- og eksamensplaner.  

 
Foråret 2021 afvikles 2. semester på den nye kandidatuddannelse for første gang. Det 
indstilles til at studienævnet godkender principperne for undervisning og eksamen 
skitseret i bilag 5.  
 
Bilag 5: Principper for undervisning og eksamen 2. sem. ny kandidat 
 

 
 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105029/Healthy-entrepreneurship-and-innovation-promoting-entrepreneurship-and-innovation-in-the-health-care-industry-and-related-fields
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105022/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105019/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105025/How-to-write-and-publish-a-research-paper
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105013/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105163/Sport-and-globalization
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99939/Krop-medicin-og-sundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99940/Kropskultur
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99945/Traening-og-sundhed
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7. Drøftelse: Gruppestørrelse 1. semester 
I kurserne Folkesundhed - problemstillinger og tilgange og Befolkningssundhed og 
demografi på 1. semester på BA-uddannelsen er der krav om, at en skriftlig hjemme-
opgave afleveres i grupper af 1-4 personer. Der ligger en faglig begrundelse bag den 
valgte gruppestørrelse. De kursusansvarlige laver den faglige vurdering. De stude-
rende fordeles ved studiestart så vidt muligt i grupper af 4. Hvis en gruppe således 
ikke fungerer, er der ikke stor fleksibilitet for at skifte til en allerede etableret gruppe, 
da gruppestørrelsen således overstiger kravet i studieordningen. Studienævnet bedes 
drøfte, hvorvidt kravet skal ændres. 
Følgende muligheder foreslås: 

• Kravet ændres til 1-5 personer, mens der fortsat dannes 4-mandsgrupper ved 
studiestart for at opnå større fleksibilitet, mens gruppestørrelsen stadig er 
fast.  

• Kravet fjernes helt, mens der fortsat dannes 4-mandsgrupper ved studie-
start. Vurderingen om en hensigtsmæssig gruppestørrelse er således alene op 
til de studerende. 

• Kravet fastholdes på 1-4 personer.  
 
8. Fastsættelse af dato for studienævnsmøde januar 2021 

I januar holdes først et ordinært studienævnsmøde med det nuværende studienævn. I 
umiddelbar forlængelse af dette holdes et konstituerende studienævnsmøde, hvor det 
nye nævn konstitueres, jf. forretningsorden for Studienævn for folkesundhedsviden-
skab: 
 
Senest 1 uge før nyvalgte studentermedlemmer tiltræder, afholder studienævnet 
konstituerende møde. Den afgående formand indkalder til mødet. På mødet oriente-
rer den afgående formand om studienævnets arbejde, og studienævnets fastsætter 
sin mødeplan.  
 
Studienævnet skal fastsætte dato for ordinært og konstituerende studienævnsmøde 
januar 2021. Der forslås at afholde møderne fredag uge 3 eller i uge 5. 
 

9. Orientering: Kursusevaluering Interventioner i folkesundhed: Udvikling 
Der har været afholdt kursusevaluering i kurset Interventioner i folkesundhed: Udvik-
ling. Evalueringen og den kursusansvarliges notater er godkendt af holdrepræsentan-
ter og medsendt.   
 
Bilag 6: Evaluering af komplekse interventioner_2020 
Bilag 7: Evaluering Slutnotat_2020 Udvikling (godkendt af holdrepræsentanter) 
 

10. Gensidig orientering 
10.1. Nyt fra studienævnsformanden 
10.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 
10.3. Nyt fra studievejledningen 
10.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

11. Evt.  
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