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Mødedato: 23. februar 2023 
Mødested: Mødelokale 1624-024 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kim Moesgaard Iburg, Ulrika Enemark, Dorte Rytter, Søren Flinch Midtgaard 
Studerende: Karoline Yde Andersen, Asra Svarre Hasselager, Giti Broberg Foroughipour 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall, Lene Konrad, Lise Ask Andersen 
Afbud: Sofie Bidstrup Jakobsen 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Godkendelse: Referater fra møder i januar 

Referaterne fra hhv. det ordinære og det konstituerende studienævnsmøde i 

januar blev godkendt.  

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Orientering taget til efterretning.  

 
4. Orientering og drøftelse: Opfølgning på dannelse af studiegrupper 

Studievejleder Lene Konrad orienterede om, hvordan det gik med dannelsen af 
nye studiegrupper til 2. semester. Ifølge evalueringen har de studerende 
overordnet været ok tilfredse. Som forventet har nogle været glade for at få nye 
studiegrupper igen, mens andre gerne ville være blevet i de samme.  
 
Grupperne er blevet lavet ved hjælp af Unihelper. De studerende har svaret på et 
spørgeskema, hvor spørgsmålene omhandlede hhv. ambitionsniveau, hvordan 
man gerne vil bruge gruppen samt personlighedstype. Grupperne sammensættes 
ud fra at gruppemedlemmerne har nogenlunde samme forestilling om, hvor 
meget de vil arbejde i grupperne og at der er forskellige typer repræsenteret i 
grupperne.  
 
På baggrund af den forholdsvis gode evaluering besluttede studienævnet at 
fortsætte med at bruge Unihelper til at danne grupper.  
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Lene har et ønske om, at styrke samarbejdet med undervisere ift. at få grupperne 
til at fungere. Det er ikke for studievejledningens, men for fagmiljøets skyld, at 
grupperne laves. Det har derfor stor betydning, at underviserne understøtter 
gruppearbejdet ved f.eks. at fortælle de studerende, hvorfor det er vigtigt at 
arbejde i grupper, at grupper kan fungere mere eller mindre godt, og at det er en 
del af uddannelsen at kunne håndtere forskellige samarbejder samt understrege, 
at det er de studerendes eget ansvar at prøve at få grupperne til at fungere og selv 
at handle hvis det går i hårdknude. Studievejledningen må meget gerne 
kontaktes, hvis en gruppe har brug for redskaber til at få gruppen til at fungere.  
Samarbejdet med underviserne ift. gruppearbejdet er særlig vigtigt på 1. og 2. 
semester. Det blev aftalt, at Lene kan kontakte Cecilie Nørby Lyhne (1. semester), 
Dorte Rytter (2. semester) og studieleder Kim Iburg med henblik på at skabe en 
dialog om, hvordan underviserne kan understøtte gruppearbejdet.  
 
Giti foreslog, at det måske ,kunne være et obligatorisk tema for mentorerne at tale 
med mentorgruppen om, hvordan grupperne fungerer og hvad man kan gøre, 
hvis de ikke fungerer. Giti har som mentor selv oplevet, at det er noget af det, der 
fylder rigtig meget for de nye studerende og som de gerne vil tale om.  
 
Asra efterlyste mere gennemsigtighed ift. hvad der sker og hvorfor i forhold til 
gruppedannelserne. Hvorfor blev holdene f.eks. blandet og hvorfor blev der igen 
lavet nye grupper på 2. semester? Det er ikke klart for de studerende.  
 
Det blev desuden foreslået, at man ikke altid behøver at arbejde i de faste 
studiegrupper, men kunne gøre det mere på tværs, i forbindelse med med mindre 
opgaver og øvelser i undervisningen. Derved kan man øve sig i at arbejde sammen 
med forskellige. Det opfordres til at man bringer opmærksomhed på blandt 
underviserne, fx i undervisningsteams’ene. 
 

5. Orientering: Studievejledningens tilbud foråret 2023 
Studievejledningen på Health består af 3 fastansatte vejledere og 13 
studenterstudievejleder, hvoraf to er fra folkesundhedsvidenskab.  
 
Studievejleder Lene Konrad fortalte om studievejledningens generelle 
vejledningstilbud og præsenterede de vejledningsarrangementer, der afholdes for 
folkesundhedsvidenskabsstuderende: 
 

August Studiestart 
September Specialeworkshop 
Oktober Gruppeworkshop 

Årgangsmøder (3. + 5. semester) 
November Speciale-kickoff 
Januar/februar Specialeworksop 
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Februar/marts Årgangsmøder (2. + 4. semester) 
April/maj Evt. speciale-kickoff for 60 ECTS specialer 

 
 
6. Drøftelse: Initiativer til integration af KA-studerende udefra 

Som en del af den 5-årige uddannelsesevaluering blev der udarbejdet en 
handleplan. Et af elementerne fra handeplanen er, at de studerende skal 
inddrages i at finde løsninger på, hvordan kandidatstuderende, der ikke har læst 
deres bachelor på AU, integreres i det sociale fællesskab og i studiegrupper.  
 
Studienævnet brainstormede og kom med følgende ideer:   

• Start med at spørge de studerende, der kommer udefra. Hvad oplever de? 
Hvad er deres udfordringer? Hvordan kunne deres studiestart have været 
bedre?  

• Giv dem en særlig intro til valg og muligheder på kandidaten. AU 
studerende har fået den information på 6. semester.  

• Kan der laves en form for mentorordning? 
• Fortælle hvordan bacheloruddannelsen ser ud på AU. Måske kan det lette 

den faglige integration, hvis de nye ved, hvad AU studerende har været 
igennem på bacheloruddannelsen. 

 
Studienævnet beslutter, at starte med at lave en miniundersøgelse af, hvad de 
studerende der kommer udefra har af oplevelser og behov. Asra kender flere på 
kandidatuddannelsen, der ikke har læst deres bachelor på AU. Hun vil snakke 
med dem og melde tilbage om deres erfaringer til studienævnet.    
 

7. Beslutning: Valgfag fra statskundskab E23 
Studienævnet godkendte følgende seminarer fra statskundskab som valgfag på 
KA FSV E23: 
 

• 241E23 Fremtidens velfærd? Perspektiver på borgere som 
samproducenter af offentlige services 

• 202E23 Positiv særbehandling – for og imod 
 

Kim giver en tilbagemelding til Statskundskab. 
 

8. Gensidig orientering 
Studienævnet har tidligere besluttet at afholde aftagerpanelmøde den 18. april. 
Da Kim er forhindret den dag er datoen ændret til den 9. maj.  
 
Kim fortæller at Arts gerne vil etablere et samarbejde med Health om at lave et 
valgfag eller Summer University kursus om ”den sociokulturelle patient”. 
Studienævnet synes, at det lyder relevant for folkesundhedsvidenskab. 
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Studienævnet gør opmærksom på, at et 10 ECTS valgfag passer bedst ind i 
studieordningen på Folkesundhedsvidenskab samt at en placering i 
forårssemesteret vil være mest optimal, da der ikke er så mange valgfag at vælge 
imellem om foråret.  
 
Dorte informerede, at der har været ønsker fra studerende om at flytte 
undervisningen i Epi-bio. Hun har meddelt de studerende, at det ikke er muligt at 
flytte undervisningen på nuværende tidspunkt, da hun tidligere har fået oplyst af 
HE Studier, at der kun meget undtagelsesvist rykkes rundt på undervisningen, 
når den først er planlagt. Lise bekræfter, at det er korrekt. Det er et meget stort og 
til tider umuligt arbejde for planlæggerne at rykke rundt på undervisningen, når 
først undervisningsplanlægningen er afsluttet.  

  
9. Eventuelt 

Intet til eventuelt 
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