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Mødedato: 26. marts kl. 8.15-10.00 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), 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) 
 
 
 
 
 

Afbud: Lene Konrad (studievejleder), Søren Flinch Midtgaard 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Drøftelse af COVID-19 situationen tages som pkt. 4.  
Punkt vedr. Litteratursøgningkurser sættes sidst på dagsordenen og udskydes til et se-
nere møde, hvis ikke det nås.  

 
Studentersager 
2.1. 1 sag til behandling 
Studienævnet gav afslag på ansøgning om direkte tilmelding til reeksamen uden aflagt 
forsøg ved den ordinære eksamen. Studienævnet skønnede ikke, at der forelå usæd-
vanlige forhold, der kunne begrunde dispensation.  

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 
 

2. Planlægning af aftagerpanelmøde 2020 
Som tidligere orienteret om og drøftet i studienævnet, er der ved at blive nedsat nye 
aftagerpaneler for uddannelserne på Health. Aftagerpanelet sammensættes for en 
3-årig periode (2020-2022) og det forventes at der er et årligt møde i panelet.  
 
Kim giver status på nedsættelse af aftagerpanel. Forslag har været til høring ved 
viceinstitutleder og prodekan. Mangler tilbagemeldinger fra to mulige aftagere. 
Forventer at aftagerpanelet snart kan endeligt godkendes.  
 
3.1 Beslutning: Tidspunkt for aftagerpanelmøde 2020 
Med henblik på at give aftagerne mulighed for at reservere tid i deres kalender og 
dermed sikre deres deltagelse fastsættes tidspunkt for møde i det nye aftagerpa-
nel: 
 
Torsdag den 24. september kl. 12 – 16.  
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3.2. Drøftelse: Indhold af aftagerpanelmøde 2020 
Studienævnet beslutter, at Kim skriver en mail ud til medlemmerne af studienæv-
net og beder dem komme med forslag til tema for aftagerpanelmødet 2020. Inter-
nationalisering nævnes som et muligt tema.  
 

3. Gensidig orientering vedr. COVID-19-situationen  
Set i lyset af den aktuelle situation ifm. coronavirus drøfter studienævnet følgende: 
 
Drøftelse: Hvordan fås feedback fra studerende? 
Studienævnsformand orienterer om, at institutledelsen har afholdt møde med delta-
gelse af studienævnsformænd og studienævnsnæstformænd fra uddannelserne på IFS 
med det primære formål at få tilbagemelding fra næstformændene på situationen 
generelt og særligt den omlagte undervisning.  
  
Som supplement til møderne med institutledelsen er studienævnet enige om, at 
det vil være godt med særskilt feedback fra FSV studerende, der kan belyse even-
tuelt uddannelsesspecifikke oplevelser og problemstillinger og kan give tilbage-
meldinger fra en mere repræsentativ gruppe af de FSV studerende.  
 
For nuværende beslutter studienævnet, at de studerende i studienævnet prøver at 
undersøge, hvordan studerende fra forskellige semestre oplever undervisningen.  
 
Sagsbehandling ifm. COVID-19-sager.  
HUF har godkendt en række retningslinjer for håndtering af forskellige aspekter 
af studieforløb under COVID-19. Retningslinjerne indeholder bl.a. beskrivelser af, 
hvad der kan betragtes som usædvanlige forhold ifm. COVID-19 og eksempler på, 
hvilke dispensationer disse usædvanlige forhold efter en konkret og individuel 
vurdering kan begrunde. Studienævnet beslutter, at de første af den type sager 
behandles i studienævnet og altså ikke uddelegeres til formand og næstformand. 
Dette indtil der er fastlagt en retning og en praksis. 
 
Udvalg nedsættes af HUF 
Kim oplyser, at HUF har besluttet at nedsætte et COVID-19-udvalg bestående af 
studienævnsformænd, studienævnsnæstformænd og studieledere fra alle uddan-
nelser på IFS. Udvalget vil blive indkaldt til møde.  

 
4. Gensidig orientering vedr. andet end Covid19-situationen 

Ingen input til punktet. 
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5. Drøftelse: Litteratursøgningskurser på bachelor FSV 
AU Library, Health forestår et litteratursøgningskursus for bachelorstuderende på 6. 
semester ifm. opstart af bachelorprojektet. Kurset er bragt i stand af studie-/uddan-
nelsesleder. Desuden er studerende på 1. semester E19 blevet tilbudt et litteratursøg-
ningskursus. AU Library foreslår, at litteratursøgningskurset på 6. semester måske 
med fordel kan ligge tidligere på uddannelsen. Evt. i forbindelse med tidligere større 
skriftlige opgaver på uddannelen. Se bilag 4 for yderligere baggrundinformation for 
drøftelsen.  
 
Ulrika Enemark ønsker studienævnets input til, hvornår litteratursøgningskursus/-
er mest hensigtsmæssigt kan placeres, så studerende får mest gavn af dem. 

 
Punkt udsat til senere studienævnsmøde 
 

6. Evt.  
Intet til eventuelt 
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