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1. Velkommen til ny næstformand Anne-Louise Bjerregaard 

Henrik Sælan byder velkommen til Anne-Louise Bjerregaard, som er ny i for-
mandskabet og til deltagerne fra Censor-IT, Ulla Arreborg og Louise Liljensøe 
Andresen. 
  

2. Censorernes oplysningsskema 
Spørgsmålene i censorrapporten skal revideres, idet nogle af dem indeholder 
mere end ét forhold, der skal tages stilling til. Janne noterer ønskerne om æn-
dringer og sender dem til formandskabet til gennemsyn, inden de sendes til 
Censor-IT. 
 

3. Ønsker til statistik fra Censor-IT til årsberetning  
Formandskabet er enige om, at der ønskes mulighed for en samlet statistik for 
de allerede eksisterende muligheder i Censor-IT. Derudover ønskes der mulig-
hed for at trække statistik for hvert enkelt spørgsmål i censorrapporten hen-
holdsvis for alle uddannelser i korpset, for alle uddannelser på et universitet og 
som hidtil for hver enkelt uddannelse.  
 

4. Et eventuelt brev til universiteter vedr. internetbaserede eksaminer, hvor 
eksaminand eller eksaminator befinder sig i udlandet.  
Formandskabet har modtaget svar fra Danske Universiteter på henvendelse 
om oplevede problemer med internetbaserede eksaminer, hvor eksaminand 
eller eksaminator befinder sig i udlandet.  
Formandskabet er enige om, at det ikke er et passende tidspunkt at skrive til 
universiteterne vedr. håndtering af online eksaminer i den nuværende situa-
tion, hvor alle universiteter i stor stil har omlagt undervisning og eksaminer til 
digitale løsninger. Formandskabet vil se tiden an til efteråret og se om der 
kommer yderligere problemer. Til den tid vurderes det igen, om der er behov 
for en skrivelse.  
 

5. Nyt formandskab 

Referat 
Emne: Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og 

relaterede uddannelser 
Dato og tidspunkt: 23. april 2020 kl. 12-14 
Sted: Zoom-møde 
Deltagere: Henrik Sælan, Bent Greve, Mads Hermansen, Anne-Louise 

Bjerregaard, Maja Bertram, Ulla Arreborg, Louise Liljensøe 
Andresen 

Referent: Janne Krogh 



 

 Side 2 

Henrik Sælan træder ud af formandskabet. Suppleant Anne-Louise Bjerre-
gaard bliver ny næstformand og Bent Greve ny formand. Anne-Louise overta-
ger ansvaret for udpegning på de uddannelser, som Bent tidligere varetog. 
 
Formandskabet har modtagelse meddelelse om, at næstformand Michael Niel-
sen desværre er afgået ved døden. Suppleant Loni Ledderer kontaktes med 
henblik på at træde ind i formandskabet. 
 

6. Eventuelt 
Henrik orienterer om afsluttede sager:  
To nye censorer med fagområdet ergoterapi er blevet permanent beskikket.  
Formandskabet har truffet beslutning i den verserende klagesag fra sidste år. 
Censor er blevet opfordret til at følge god censorskik fremover. 
 
Næste møde aftales, når formandskabet jf. ovenstående punkt er fuldtalligt. 
Evt. holdes et kort online møde.  
 
 
Bent Greve 
Formand 
 
Henrik Sælan 
Afgående formand 


