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Møde den: 8. april 2016, kl. 14.00 – 16.00 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten 

Frydenberg, Viola Burau og Loni Ledderer 

 

Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, og Amanda 

Sandbæk og Eva Aakjær 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 

Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

 

Studieordningsrevision; Der arbejdes i projektgruppen videre, og indtil 

man hører andet er det meningen at ordningen skal træde i kraft 2017 

 

Ansøgning til Kandidatuddannelsen: 73 ansøger (65 med 1. prioritet - 

KOT) 

44 med adgangsgrundlag fra AU, 42 fra FSV 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet at bemærke  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet at bemærke 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Ny studienævnssekretær pr. 1. maj, dog fortsætter Drude Katrine Jør-

gensen til sommerferien 2016.   

  

3. Sager   

3.1 Sager til behandling 

Sag 1 - Sag 1 - Dispensation fra semesterrækkefølge og forhåndsgodkendelse 

Bilag:  Sag 1 - Dispensation fra semesterrækkefølge og forhåndsgodkendelse med 

bilag 
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Ansøgningen afvises i 3 ud af 4 elementer.  

 

3.2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 

 

Ansøgningen godkendes 

 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Bilag:  Sagsoverblik  

Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

 

Intet at bemærke 

 

4. Gennemgang og godkendelse af kurser til efteråret 2016 

Studienævnet bedes tage stilling til om nedenstående kurser (se bilag) kan godkendes 

og udbydes til efteråret 2016  

 

FSV er blevet inviteret til at ”deltage” under de sundhedsvidenskabelige uddannelser. 

Det betyder at studerende på FSV kan, i det omfang studienævnet godkender det,  

følge valgkurser på sundhedsvidenskab. De, af studienævn godkendte kurser, udby-

des som enten seminarer eller valgfrie kurser i efterårsperioden   

 

Målrettet sundhedskommunikation kan følges af sundhedsvidenskabsstuderende.   

 

Studienævnet godkender aftalen/ordningen.  

Fremadrettet har studienævnet et ønske om at der kobles 2-3 referencer på kursusbe-

skrivelserne for bedre at kunne vurdere kurserne og hvilken retning det bærer i.  

 

Folkesundhedsvidenskabelige seminarer 

Bilag:  

FSV udbud: 

Pkt 4 - målgrupper, genrer & medier - målrettet sundhedskommunikation 

 

Der spørges til om det er muligt at holde niveauet når nu der er anbefalede forudsæt-

ninger. Det er der taget højde for ifølge MVS.   

 

Kurset godkendes  

 

Statskundskabs udbud 

Pkt 4- Professionernes magt og status 

Pkt 4- Prioriteringer i sundhedsvæsnet- Etiske perspektiver 

Pkt 4 - Organisationssociologi og styringsgrænser  
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Kurserne godkendes  (T.O. efter mødet. Desværre er Organisationssociologi og sty-

ringsgrænser aflyst grundet sygdom) 

 

Sundhedsfaglig udbud 

Pkt 4_Borger og patientinvolvering  

Kurset godkendes 

 

Pkt 4_Sundhedsfremmende 

Kurset godkendes ikke – grundet overlapninger med sundhedsfremme og forebyggel-

se 

 

Pkt 4_Sundhedsmål 

Kurset godkendes 

(T.O. efter mødet. Desværre er Sundhedsmål  aflyst grundet manglende underviser-

ressourcer) 

 

Pkt 4_Sygeplejefaglig ledelse  

Kurset godkendes ikke – grundet manglende relevans for FSV kandidater 

 

Pkt 4_Telemedicin  

Kurset godkendes  

 

Som folkesundhedsvidenskabelige valgfag 

Bilag:  

 

Sundhedsfaglig udbud  

Pkt 4_Diskursanalyse  

Kurset godkendes  

 

Pkt 4_Fænomenologi  

Kurset godkendes  

 

Pkt 4_Projektledelse  

Kurset godkendes  

 

Pkt 4_Sundhedsfagligt engelsk  

Kurset godkendes  

 

Pkt 4_Udarbejdelse af kliniske  

Kurset godkendes  

 

Pkt 4_Videregående statistiske  

Kurset godkendes  
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Pkt. 4 Videregående epidemiologi. Godkendt revideret kursusbeskrivelse. 160229 (2) 

Kurset godkendes  

Bilag  

Pkt. 4 Samlet oversigt over placering af valgfag i Aarhus – fra sundhedsfaglig stu-

dienævn  

 

5. Udkast til fremgangsmåde i offentlig forvaltning  

Bilag: 

Pkt 5 Notat til FSV - offentlig forvaltning fra E2016 

 

Der er kommet et forslag til hvordan man sam-underviser (statskundskabsstuderen-

de og FSV-studeremde). Der er fremadrettet fokus på at det er det er offentligt for-

valtning i FSV- perspektiv.   

 

Der spørges til om det smitter af på eksamensformen. Der er et udbredt ønske om at 

eksamen er af sundhedsfaglig relevans. Derfor vil MVS efterspørge en præcision af 

eksamensform.    

 

6. Holdrepræsentanter – ophæng og ansvar 

Drøftelse 

 

Drude Katrine Jørgensen undersøger muligheden for et ”fælles” dokument på  Black-

board hvor BA og KA - studerende kan registrere sig på som holdrepræsentanter. Og 

hvor undervisere således kan orientere sig om hvem der er holdrepræsentanter.  

 

Studievejledning nævner at det er særligt vigtigt med holdrepræsentanter på 1. og 2. 

semester    

 

7. Grupper – læsegrupper, eksamensgrupper – mening, ophæng og an-

svar 

Drøftelse 

 

Læsegrupper er frivilligt og et privat anliggende.  

 

Vedr. krav om grupper i undervisnings og eksamens øjemed:  

 

Punktet tages op senere på næste studienævnsmøde. Studievejledningen skriver et 

udkast.    

 

8. Seminar om uddannelseskvalitet 

Som en del af seminaret om uddannelseskvalitet skal studienævnenes arbejde med 

hvordan der i studienævnene arbejdes med kvalitetssikring. Som en forberedelse til 

mødet skal studienævnsformanden sammen med næstformanden og et VIP-medlem 
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planlægge en fælles præsentation af, hvordan netop deres studienævn arbejder med 

kvalitetssikring og –udvikling af uddannelse, gerne med konkrete eksempler.  

  

Formand og næstformand ønsker studienævnets sparring til denne opgave.  

 

Studienævnet foreslår emnet: Undervisningsevaluering: Model FSV 

 

9. Evt. 

Studerende har møde med dekanen i uge 15 

 

Bogen ”Sundhed og sygdom” skal revideres: Der efterspørges studerende til at indgå i 

dette arbejde. Det bliver slået op på FB og derefter rettes der henvendelse til redaktø-

ren.  

 

Seminar på BA: ”Arbejde og helbred og trivsel”: Der er for mange studerende og un-

derviser har ikke tid til at svare på henvendelser. Det er oplagt at der kommer delta-

gerbegrænsning på kurset. Dette tages op på næste SN møde.   

 

 

 


