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Mødedato: 19. oktober 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 (10-15 min) 

2.1. Sager til behandling  
2 sager til behandling vedr. forhåndsgodkendelse. Der lægges op til en generel drøf-
telse om, i hvilken grad folkesundhedsvidenskab skal indgå i valgfag.  

 
Bilag 1: Sagsfremstilling 1, forhåndsgodkendelse til udlandsophold på Webster  
University 
Bilag 2: Sagsfremstilling 2, forhåndsgodkendelse til SDU 
Bilag 3: Studieordning FSV KA (2020) valgfrie elementer 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 4: Sager siden sidst 

3. Drøftelse: Undervisningsevaluering F20 (20-25 min.) 
Baggrund  
Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne, 
og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af undervisningseva-
lueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienævnet behandle de 
kurser, der har farven rød i indikator 1 spørgsmålet Jeg vurderer det samlede udbytte 
af undervisningen som, og som dermed er vurderet til at give et utilfredsstil-
lende samlet udbytte. Der er indhentet kommentarer fra alle kurser grundet den sær-
lige situation i foråret pga. Corona, og evalueringerne fra F20 bør også betragtes i ly-
set af dette. 

  
Drøftelse  
Formand og næstformand har besluttet at behandle følgende fra evalueringen F20:   
• Mental børnesundhed (fraværet af individuel vejledning) 
• Rehabilitering  
• Sundhedskommunikation 
• Andre kommentarer 
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Studienævnet bedes drøfte de studerendes læring og udbytte af kurserne på bag-
grund af bilagsmaterialet med henblik på at identificere, om der er problemer/be-
kymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstaltninger fremadrettet.  

  
Bilag 5: Indikatorbaseret overblik over evaluerede kurser F20   
Bilag 6: Evalueringsrapport FSV BA  
Bilag 7: Evalueringsrapporter FSV KA  
Bilag 8: Kommentarer fra kursusansvarlige  

 
4. Godkendelse: Ny kursusbeskrivelse til ”Rehabilitering” (5 min.) 

Kurset ”Rehabilitering” har fået ny kursusansvarlig, Pernille Pedersen. Hun fore-
slår en ny kursusbeskrivelse, der uddyber den eksisterende beskrivelse. Kurset 
udbydes F21. 
Kan studienævnet godkende den nye kursusbeskrivelse? 
 
Bilag 9: Kursusbeskrivelse for rehabilitering 
Bilag 10: Eksisterende kursusbeskrivelse for rehabilitering 
 

5. Beslutning: Plan B for eksamen på bachelor- og kandidatuddannelsen 
(5-10 min.) 
Vedlagt er de godkendte principper for udarbejdelse af en plan B for eksamen. 
Studienævnet bedes på mødet: 

• Kommentere og godkende vedlagte oversigt i forhold til alternative prø-
veformer for eksaminer i E20 i henhold til principperne.  

• Tage stilling til om bedømmelsesformen på nogle kurser skal ændres og 
muligheden for at lægge prøven tilbage med <1 mdrs. varsel, hvis der kan 
skiftes fra plan B til plan A.  

• Tage stilling til, hvorledes studienævnet kan involveres fleksibelt, hvis der 
skal træffes hurtige beslutninger om eksamen, der vedrører forhold, som 
er fastlagt i studieordningen og ikke afklaret i plan B for eksamen.  

Efter mødet informeres de kursusansvarlige om den endelige plan B.  
 

Bilag 11: Principper for plan B for undervisning og eksamen 
Bilag 12: Sagsfremstilling Studienævn Plan B E20 
Bilag 13: Oversigt over eksaminer plan B på FSV 

 
6. Beslutning: Tema om trivsel 

Lene Konrad, studievejleder, er gæst ved punktet og holder et oplæg om trivsel med 
udgangspunkt i data fra evalueringsrapporter og henvendelsesstatistik. 
Baggrunden for temaet er følgende punkt i handleplanen i statusrapporten for 
folkesundhedsvidenskab:  
Studiemiljø: 8% af bachelorstuderende føler sig altid eller ofte stressede i daglig-
dagen. Det skal afdækkes hvilke konkrete initiativer, der skal iværksættes på fol-
kesundhedsvidenskab. 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Emily Melsen Jørgensen 
 
Dato: 28. september 2020 

 

Side 3/3 

Der arrangeres et temamøde i studienævnet E20 med deltagelse af studievejled-
ning fra HE Studier. På den baggrund laves en konkret handleplan for øgning 
af trivslen. 
Inspiration kan findes i rapport fra BSS, der indeholder analyse af årsager til 
stress samt konkrete ideer til hvordan stress kan afhjælpes. Stressrapporten fin-
des her. 
 
Studienævnet bedes diskutere temaet trivsel på baggrund af oplægget og lave en 
konkret handleplan for øgning af trivslen. 
 

7. Gensidig orientering 
7.1. Nyt fra studienævnsformanden 
7.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 
7.3. Nyt fra studievejledningen 
7.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
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