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Mødedato: 23. april kl. 8.15-10.00 
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 Thø-
stesen, Signe Ruby Hald, Josefine Klakk Jeppesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent), Helle Bønsøe Nielsen (sagsbe-
handler) 
Fravær: Lene Konrad (studievejleder) 
 
  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 
 

2. Studentersager (30 min.) 
2.1. 1 sag til behandling 
Bilag 1: Sagsfremstilling 
Afslag på ekstra tid til specialet. Studienævnet skønner, at specialet, der laves over en 
lang periode og derved har en indbygget fleksibilitet, kan laves inden for den fastsatte 
tidsfrist trods den dokumenterede funktionsnedsættelse.  
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 2: Sager siden sidst 
Orientering taget til efterretning 
 

3. Beslutning: Eksamener S20 (30 min.) 
Alle eksamener og reeksamener sommerterminen 2020 på Health afvikles online. 
Nogle eksamener vil kunne gennemføres som planlagt (f.eks. hjemmeopgaver), men 
mange eksamener skal omlægges til et online format.  
Med henblik på omlæggelse af eksamener sommeren 2020 er der i samarbejde med 
kursusansvarlige udarbejdet en indstilling til, hvordan eksamener på hhv. bachelor- 
og kandidatuddannelsen kan afvikles online.  
 
Studienævnet godkender den foreslåede omlægning af eksamenerne sommeren 2020. 
De fleste eksamener kan gennemføres som planlagt, blot hvor de mundtlige eksame-
ner foregår online via Zoom. Følgende prøver omlægges til en anden form: 
 
Epidemiologi og biostatisk: Omlægges til bunden hjemmeopgave på 5 timer 
    Alle hjælpemidler tilladt 
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Politologisk introkursus:  Omlægges til bunden hjemmeopgave på 6 timer 
Alle hjælpemidler tilladt 

 
Videnskabsteori og etik: Omlægges til bunden hjemmeopgave på 4 timer 

Alle hjælpemidler tilladt 
 
Ved de tre omlagte prøver skal studerende være opmærksomme på at det er individu-
elle prøver. Besvarelser ønskes kontrolleret for plagiat via Urkund. Dette ønskes an-
ført på opgavens forside. 
 
Eksamensplaner forventes at kunne offentliggøres 1. maj.  

 
4. Kursusevalueringer efteråret 2019 (45 min.) 

Studienævnene har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne 
og derfor foretager studienævnene to gange årligt en gennemgang af undervisnings-
evalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienævnet behandle 
de kurser, der har opnået farven rød i indikator 1 spørgsmålet (jeg vurderer det sam-
lede udbytte af undervisningen som), og dermed er vurderet til at give et utilfredsstil-
lende samlet udbytte.  

 
Formand og næstformand har besluttet, at behandle følgende fra evalueringen E19: 
 

1. Kurserne, der har opnået farven rød i indikator 1, dvs. Masterclass i folke-
sundhed, Miljø og sundhed samt Sundhedsøkonomi. 

 
2. Indikator 2 spørgsmålet: Der har i undervisningen været gode muligheder 

for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende faglige præstationer. 5 af de 
evaluerede kurser, har fået farven rød i dette spørgsmål, hvorfor spørgsmålet 
behandles på tværs af kurserne.  

 
Studienævnet drøftede de studerendes læring og udbytte af kurserne på baggrund af 
evalueringsrapporterne og følgeskrivelserne samt om der bør anbefales konkrete for-
anstaltninger fremadrettet.  

 
Ad. 1. 
Masterclass i folkesundhed 
E19 var første gang kurset kørte. Derfor særlig værdifuldt med evalueringen. Kom-
mentaren fra kursusansvarlig tager godt fat i kritikpunkterne af kurset og har gode 
forslag til hvordan kurset kan forbedres. Studienævnet finder, at der er særligt brug 
for at tydeliggøre formålet med kurset samt at få forelæsninger og holdtimer til at 
hænge sammen. Desuden bemærker nævnet at det er godt med peer-feedback, men at 
det måske har været anvendt i overkanten på dette kursus.  E20 er der en ny kursus-
ansvarlig på kurset. Det er vigtigt med en god overlevering til den nye ansvarlige. 
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Miljø og sundhed 
Studienævnet noterer sig, at der er sket fremskridt i kurset. Kommentar til evaluerin-
gen fra kursusansvarlig tages til efterretning. Studienævnet finder det vigtigt, at der 
kommer øget fokus på struktur, kommunikation og planlægning. Bl.a. synes der at 
være et behov for, at ugesedler kommer tidligere og kombineres med en kursusplan 
for hele semesteret. Desuden synes der med fordel at kunne komme mere fokus på at 
eksterne undervisere kan metoden og kan anvende deres område i relation til denne. 
Alternativt kunne man overveje at den kursusansvarlige samlede op på forelæsningen. 
Det kan overvejes hvor mange og hvilke undervisere, der anvendes – det er centralt at 
de kan dække/relatere til metoden.  

 
Sundhedsøkonomi 
Studienævnet noterer sig, at der er sket fremskridt i kurset. Kommentar til evaluerin-
gen fra kursusansvarlig tages til efterretning. Studienævnet bemærker, at der muligvis 
kan være et potentiale i at gennemgå mere stof på kortere tid og derved hæve ni-
veauet. Det kan overvejes om lærebogen er den rigtige? Mange har øjensynligt ikke 
læst ret meget i den.  

 
Ad 2: 
Studienævnet beslutter at udskyde punktet vedr. feedback til studienævnsmødet i maj 
og drøfte det i relation til oplæg til handleplan, som skal præsenteres på statusmøde.  
 

5. Orientering: Arbejdsgruppe om aftagerpanelmøde (5 min.) 
Studienævnet besluttede på mødet i marts at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal 
komme med forslag til tema og form for aftagerpanelmødet i september 2020. Grup-
pen består af studieleder og to studenterrepræsentanter: 
 
Kim Iburg Moesgaard, Studieleder 
Maria Mortensen, næstformand 
Josefine Klakk Jeppesen, observatør 
 
Studieleder oplyser, at aftagerpanelet er godkendt af prodekanen og sendt videre til 
dekanen til endelig godkendelse.  
Kim indkalder arbejdsgruppen til møde midt i maj.   
 

6. Orientering: Brugergruppe til feedback på online undervisning (5 min) 
Folkesundhedsvidenskab har nedsat en brugergruppe til at give undervisere feedback 
på deres online undervisning. Brugergruppen består af en studerende fra hver årgang 
samt studieleder og uddannelsesleder. Hensigten er at de studerende fortæller, hvad 
der fungerer godt og knap så godt ved undervisningen med henblik på at give erfarin-
gerne videre til underviserne på tværs af semestre. Ulrika melder tilbage til undervi-
serne.   
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: .  Apri l  2020 

 

Side 4/4 

Ulrika oplyser, at hun har fået positive tilbagemeldinger fra undervisere, der synes at 
en sådan brugergruppe måske kunne fortsætte også efter den fysiske nedlukning af 
universitetet.  

 
7. Gensidig orientering (5 min) 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Ulrika oplyser at seminaret ”Sundhedsmål” fra Sundhedsvidenskab indtil videre er af-
lyst E20, da kursusansvarlig skal på barsel. Det undersøges om det er muligt at finde 
et alternativ, men det er endnu uvist om det lykkes.  

 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Flere af de studerende har eksamen ifm. med studienævnsmødet 28. maj. Lise under-
søger om det er muligt at flytte mødet til en tidligere dato.  
 
Kim oplyser at han på baggrund af uddannelsesdata og som forberedelse til statusmø-
det 15. juni, skal udarbejde et statuspapir samt et udkast til handleplan 2019/2020. 
Studienævnet inddrages på studienævnsmødet i maj.  
 

8. 5.3 Nyt fra studievejledningen 
 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 
 

9. Evt.  
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