
Beretning for censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige og 
relaterede uddannelser for perioden fra den 1. april 2014 til den 31. 

marts 2015. 
 

Det nydannede censorkorps: Censorkorpset for de folkesundhedsvidenskabelige og relaterede 
uddannelser begyndte sin virksomhedsperiode den 1. april 2014 efter beskikkelse af Styrelsen for de 
Videregående Uddannelser. Censorkorpset opstod som en sammenlægning af tre korps: korpset for 
folkesundhedsvidenskab, korpset for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og korpset for 
kandidat og masteruddannelserne i henholdsvis sygepleje og klinisk sygepleje. Desuden blev 
korpset tilført en række nye uddannelser. Alle korpsets uddannelser fremgår af nedenstående liste. 
 
Efter beskikkelsen valgte censorkorpset sit formandskab: formand, ekstern lektor, ph.d., cand.med. 
Henrik Sælan, og seks næstformænd: overlæge, dr.med., cand.med. et mag. Henri Goldstein, 
professor, dr.scient.adm., cand.polit., Bent Greve, professor, dr.pæd., cand.psych., Mads 
Hermansen, professor emeritus, dr.med., cand.scient.soc., Lars Iversen, seniorforsker, dr.med., 
cand.psych., Edith Montgomery og konsulent, mag.art., SD, Michael Nielsen. 
 
Følgende har været suppleanter: post.doc., ph.d., cand.scient.san.publ., Maja Bertram og 
praktiserende psykolog, cand.psych., Hans Dag Jensen.  
  
Kontorfuldmægtig Janne Krogh har fungeret, som leder af formandskabets sekretariat, der efter 
aftale mellem universiteterne er henlagt til SDU.  
 
Korpset har ydet censur til alle universiteter og til følgende uddannelser:  

- Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU, SDU, AU 
- Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, AAU 
- Kandidatuddannelsen i fysioterapi, SDU 
- Kandidatuddannelsen i ergoterapi, SDU 
- Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab, SDU 
- Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, KU, SDU, AU 
- Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab, AU 
- Kandidatuddannelsen i sygepleje, AU 
- Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU 
- Kandidatuddannelsen i Global Health, KU 
- Bachelor- og kandidatuddannelsen i tværfaglige studier i sundhedsfremme og 

sundhedsstrategier, RUC 
- Bachelor- og kandidatuddannelsen i IT og sundhed, KU 
- Masteruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, KU 
- Masteruddannelsen i sundhedsfremme, RUC 
- Masteruddannelsen i klinisk sygepleje, AU 
- Masteruddannelsen i International Health, KU 
- Masteruddannelsen i Disaster Management, KU 

 
Korpset består af i alt 385 censorer. 



En censor har ønsket at fratræde i virksomhedsperioden med begrundelsen, at der ikke var opgaver 
til vedkommende. 
 

Tabel 1. Forbrug af censorer i perioden fra sommer 
2014 til januar 2015 

    
    Antal 

Andel af 
korps (385): 

Censor ikke reageret på 
tilbud om censur/takket nej 
af diverse årsager 

 
44 11 % 

    
    
    
Antal censureringer pr. 
censor 2014-15 

   
    
Er ikke blevet spurgt 

 
159 41 % 

Er blevet spurgt men har 
takket nej 

 
14 4 % 

Antal gange censur  1 134 35 % 

 
2 37 10 % 

 
3 26 7 % 

 
3+ 15 4 % 

I alt   385 100 % 

   

Andel af 
anvendte 
censorer: 

Har indsendt en eller flere 
evalueringer   121 55 % 
 
Formandskabet erkender, at det i forbindelse med sammenlægningen af korps, ny-beskikkelsen 
samt de tilkomne nye fag, var vanskeligt at få en præcis forestilling om, hvor mange censorer, der 
var brug for inden for hvert enkelt fagområde. Vores erfaring er også, at der på visse områder har 
manglet censorer, mens der på andre har været for mange. Der vil derfor være censorer, som 
oplever, at de ikke får opgaver, som de havde forventet. 
 
Møder 
Censorformandskabet har i beretningsperioden afholdt to møder i formandskabet og et møde med 
det samlede nye korps den 23. april 2014, hvor også repræsentanter for uddannelserne og det 
studieadministrative personale fra universiteterne var inviteret.  
Formandskabet fik ved det møde lejlighed til at besvare en række generelle spørgsmål om censur og 
få en tilbagemelding om forventningerne til formandskabet. Herunder fremgik det af mødet, at flere 
af de ny-beskikkede censorer følte en vis usikkerhed for opgaven, og et introduktionskursus for ny-
beskikkede blev efterlyst – noget som formandskabet finder hensigtsmæssigt, men som 
formandskabet ikke har kunnet påtage sig med de givne ressourcer. 
 



Ifølge bekendtgørelse om Eksamen og Censur ved universitetsuddannelser er censorernes opgaver 
at påse: 

1. at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og 
øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder uddannelsesbekendtgørelsen og 
studieordningen, 

2. at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 
3. at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, at deres præstationer får en 

pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i 
karakterbekendtgørelsen og andre regler for uddannelsen og studieordningen. 

 
Desuden skal censorerne rådgive om prøvesystemet, dets form og indhold, og afgive beretning om 
forløbet samt medvirke ved behandling af klager og anker over prøver. 
 
For at opfylde bestemmelsen under punkt nr.1 for oven, skal censor blandt andet have skriftlige 
prøver og eksamensspørgsmål til gennemsyn før eksamen samtidig med at pensum oplyses. 
Endvidere skal censor udfylde evalueringsskemaer efter hver eksamen, med henblik på at 
universiteterne bliver rådgivet om prøvesystemets funktion. Uddannelserne får tilbagemeldingerne 
tilsendt samlet hvert halvår. I den forløbne periode var det 55 % af de censurerende censorer, der 
afleverede tilbagemeldingsskemaet. Andelen er noget lavere end i tidligere år 
  
Ifølge eksamens- of karakterbekendtgørelsen er formålet med eksamen at vurdere den studerendes 
præstation ved prøven og give en karakter, som forholder sig til de præcise krav, målbeskrivelsen 
for faget opstiller. Det vil sige, at der er grund til at understrege målbeskrivelsens centrale 
betydning for karaktergivningen.  
 
Gældende regler, studieordninger og normer for censur kan læses på censorformandskabets 
hjemmeside: www.sdu.dk/health/censorfsv 
 
Udpegning af censorer  
Censorformandskabet har det endelige ansvar for udpegningen af censorer til eksaminer, men for at 
sikre samarbejdet med uddannelserne sker dette ved at formandskabet udpeger censor/er blandt et 
antal foreslået af kursuslederne. Derved søger formandskabet at afbalancere hensynet til den 
neutrale udpegning og indslusning af nye censorer overfor hensynet til en smidig arbejdsgang. 
Hvem der udpeger til hvilke uddannelser og hvor mange censorer der skal bringes i forslag fremgår 
af en instruks på formandskabets hjemmeside.  Ordningen fungerer i det store og hele 
tilfredsstillende, og tilbagemeldingen for beretningsåret er, at der har været få situationer, hvor 
kursusledere ikke har kunnet finde kvalificerede censorer. Formandskabet har en aftale med SDU 
om: 

- at man på SDU forsøger at sammenslå speciale eksaminer til mindst to pr. dag  
- at bachelor eksamen programmet fortsættes med flere eksaminer pr. dag 
- at eksamen kan foregå i Odense, hvis der kun er ét speciale, vejleder er fra Odense, og den 

studerende er indforstået hermed. I tilfælde af at eksamen foregår i Odense, meddeles det til 
sekretariatet sammen med anmodning om censorudpegning. 
 

Udpegede censorer oplyses ved udpegningen om formalia, fagets målbeskrivelse, obligatorisk 
pensum og litteratur, antal studerende, eksamensform og sprog, og de skal få eventuelle 
opgavetekster til godkendelse før eksamen, jf. ovenfor.  
 

http://www.sdu.dk/health/censorfsv


Som nævnt er formandskabet opmærksom på, at mange censorer ikke får opgaver. Der arbejdes 
derfor på et nyt system for udpegning af censorer, som er smidigere og mere retfærdigt. 
 
Kontakt med censorer 
Udover mødet i april 2014 foregår kontakten med censorerne, hovedsagelig via 
tilbagemeldingsskemaerne udfyldt efter eksamen. En censor kan altid henvende sig på mail, især 
med gode ideer om, hvordan eksamen kan gøres bedre mm. Men ved alvorlige afvigelser eller fejl 
bør formandskabet underrettes med det samme. Der har i beretningsperioden ikke været episoder af 
denne type. Heller ikke bekymringer vedrørende eksamenskvaliteten ved specifikke uddannelser. 
De fleste skemaer vi får tilbage er med få undtagelser veludfyldte.  
 
Også i år har et stort mindretal af censorerne anmærkninger om, at censur er underhonoreret i 
forhold til medgået tid, specielt transporttid. Formandskabet vurderer, at der ikke kan gøres noget 
ved dette. 
Om timedagpenge og refusion for rejsetid er fakta fortsat og indtil videre: 

- hvis man er væk over 24 timer (fordi det er den billigste rejseform inklusive hotel), så har 
man ret til timedagpenge, 

- censorer får ikke refusion for tid medgået til transport, ej heller til forplejning under 
transport(transporttiden anses være indregnet i timebetalingen). 

 
Kontakt med uddannelserne og studielederne 
Formandskabet har afgivet høringssvar vedrørende en række mindre ændringer af studieordningerne 
i perioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karakterniveau, klage og ankestatistik 
 
Tabel 2 Gennemsnitlig eksamenskarakter ved korpsets uddannelser, opgjort pr. år den 1. oktober (ie= ingen eksamen, up=uoplyst) 

 
 KU SDU AU AA

U RUC 

  FSV MP
H 

IT og 
sund 

Global 
Health  

(fra 
2014) 

Sundhedsf. 
Kand. (fra 

2014 

MDMA 
(fra 

2014) 
FSV 

Fysio- 
terap

i 

Sundhedsf
kand (fra 

2014) 

FSV 
(bac
helo

r) 

Sundheds
f. kand 

(fra 2014) 

Kand 
syge 
pleje 
(fra 

2014) 

Master 
klin 
syge 
pleje 
(fra 

2014) 

Opto 
metri FSV 

Master 
sundhed
sfremme 

(fra 
2014) 

Kand 
sundheds
fremme 

(fra 2014) 

2010 11 9,3 Ie - - - 8,9 ie - ie - - - - ie - - 

2011 11 9,3 Ie - - - 9,0 ie - ie  - - - ie - - 

2012 11 Uo ie - - - 9,0 ie - ie - - - - ie - - 

2013 11 9,3 ie - - - 8,9 9,7 - ie - - - - ie - - 

2014 10,6 9,1 8,0 uo 10,9 7,8 9,0 10,3 9,8 9,7 10,8 6,5 9,2 uo 10,4 7,7 uo 

 
Tabel 3 Antal dimittender opgjort pr. år den 1. oktober (ie= ingen eksamen, up=uoplyst).  

 
 KU SDU AU AA

U RUC 

  
FSV 
Bac/ 
kand 

MP
H 

IT og 
sund 

Global 
Health  

(fra 
2014) 

Sundhedsf. 
Kand. (fra 

2014 

MDMA 
(fra 

2014) 

FSV 
Bac/ 
kand 

Fysi
o- 

tera
pi 

Sundhedsf
kand (fra 

2014) 

FSV 
(bac) 

Sundhed
sf kand 

(fra 
2014) 

Kand 
syge 
pleje 
(fra 

2014) 

Master 
klin 
syge 
pleje 
(fra 

2014) 

Opto 
metri FSV 

Master 
sundhed
sfremme 

(fra 
2014) 

Kand 
sundheds
fremme 

(fra 2014) 

2011 38/54 9,3 Ie - - - 6/37 ie - ie - - - - ie - - 

2012 54/64 Uo 9 - - - 8/41 ie - ie - - - - ie - - 

2013 51/74 9,3 17 - - - 10/54 22 - 40 - - - - ie - - 

2014 40/24 9,1 24/8 uo 73 23 11/54 26 30 uo 23 61 28 ie 25 15 uo 

 



 
 
Klager og anker 
Der var 14 klagesager i beretningsåret. Da det er første beretning for det ny korps kan man ikke 
udtale sig om der foreligger en stigende eller faldende tendens. Formandskabet har i perioden taget 
stilling til 1 ankesag på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab på KU i faget Introduktion 
til Epidemiologi, hvor den studerende ikke fik medhold. 

 
       
       Tabel 4 Klage- og ankesager i beretningsåret (ie=ingen eksamen, uo= uplyst)  

       
    

  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Uddannelse Klager Anker Klager Anker Klager Anker Klager Anker Klager Anker 
KU  

Bachelor FSV  8 0 1 0 0 0 1 0 2 1 

Kandidat FSV 0 0 6 1 4 2 1 1 0 0 

MPH  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bachelor IT og Sundhed 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 

Kandidat IT og Sundhed ie ie ie ie 0 0 0 0 0 0 
Sundhedsfaglig 
kandidat - - - - - - - - 0 0 

Master i Global Health - - - - - - - - 1 0 

MDMA - - - - - - - - 0 0 

SDU  

Bachelor FSV  3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kandidat FSV SDU 2 0 5 0 2 1 0 0 1 0 
Sundhedsfaglig 
kandidat - - - - - - - - 0 0 
Fysioterapi ie ie ie ie 2 1 0 0 0 0 

AU  

Bachelor FSV AU 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 

Kandidat FSV AU ie ie ie ie ie ie 1 0 1 0 
Sundhedsfaglig 
kandidat - - - - - - - - 0 0 

Kandidat i sygepleje - - - - - - - - 2 0 
Master i klinisk 
sygepleje - - - - - - - - 0 0 

Optometri - - - - - - - - 0 0 
AAU  



Kandidat FSV AAU ie ie ie ie 0 0 0 0 0 0 

RUC  
Bachelor/kandidat 
Sundhedsfremme - - - - - - - - uo Uo 
Master 
Sundhedsfremme - - - - - - - - 0 0 
 
 
Fremtid 
Det nye censorkorps er kommet godt fra start, men det er frustrerende, at indførelsen af et nyt 
udpegningssystem ser ud til at lade vente på sig. En mere smidig udpegning bliver især vigtig set i 
lyset af en sandsynlig fremtidig besparelse på eksterne censur på universiteterne.  
 
 
 
På formandskabets vegne 
Henrik Sælan 
Formand 


