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Referat af møde i Censorformandskabet for 
Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser  

den 18. april 2013 
 

Deltagere:  Henrik Sælan, Edith Montgomery, Martin Stampe Noer, 
Eva Duberg Nielsen, Line Maj Jensen, Niels Trolle 
Andersen, Jeppe Norskov Stokholm, Mette Rasmussen, 
Lisbeth E. Knudsen, Else Nygaard, Lars Iversen, Gert 
Nielsen, Lars Kayser, Janne Krogh (referent) 

 
1. Velkomst 

Henrik Sælan byder velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat af møde den 23. oktober 2013 

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Nyt fra studieledere 

Else Nygaard (MHP, KU): årets optag ser indtil videre fint ud, 
dvs. samme ansøgertal som sidste år forventes, ca. 25. 
 
Lisbeth Knudsen (FSV, KU): der er foretaget mindre ændringer i 
studieordningerne. Der er en tendens til at nye bachelorstuderende 
efterspørger flere sundhedsvidenskabelige fag. Der er fortrinsvis 
tale om studerende, som har søgt ind på FSV, fordi de ikke blev 
optaget på medicin.  
Det har vist sig, at FSV-kandidatstuderende er langsommere til at 
gennemføre uddannelsen end øvrige Sund-studerende, antagelig 
fordi de tager erhvervsarbejde i slutningen af uddannelsen. 
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Mette Rasmussen (FSV, SDU): erfaringerne med flytning af 
bacheloruddannelsen til Odense er gode. Kvote2-ansøgertallet er 
næsten som sidste år. 
På kandidatuddannelsen i Esbjerg oprettes en ny specialisering 
indenfor Risk Management.  
 
Niels Trolle Andersen (FSV, AU): kandidatuddannelsen startes 
op i år. Professionsbachelorers adgang til uddannelsen fjernes fra 
år 2015.  
 
Line Maj Jensen (FSV, AAU): Opstarten af kandidatuddannelsen 
er gået fint med 32 studerende. Optaget i år forventes at blive 
større.  
 
Lars Kayser (IT og Sundhed, KU): ca. 12 studerende er i gang 
med kandidatuddannelsen. Optaget på bacheloren ligger på 50. 
 

5. Nyt fra universiteterne 
 
AAU genindfører gruppebaserede eksaminer på alle uddannelser. 
 
KU starter i år en engelsksproget kandidatuddannelse i Global 
Health med eget censorkorps.   
 
AU planlægger to nye kandidatuddannelser med start i 2014, i 
optometri og jordemodervidenskab. 
 
SDU planlægger ligeledes nye kandidatuddannelser i henholdsvis 
ergoterapi og jordemodervidenskab. 
 
I forbindelse med henvendelsen fra universiteterne vedr. 
optagelse af nye uddannelser i korpset var der en drøftelse om 
censorkorpsets fremtidige sammensætning; en fortsat stram 
teoretisk og ikke-klinisk orientering eller et bredere og mere 
sammensat klinisk/teoretisk korps. Der blev fremført synspunkter 
for begge typer af korps, men der var flest der talte for det mere 
sammensatte korps. 
Censorformandskabet besluttede efterfølgende at skrive til 
universiteterne, at man stillede sig positivt til forslagene og var 
parat til forhandling i forbindelse med ansættelsen af det nye 
korps fra 1. april 2014. 
I brevet blev det samtidig foreslået at universiteterne kunne 
overveje at indlemme censorkorps for andre eksisterende 
kandidatuddannelser på sundhedsområdet i vores korps. 
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6. Nyt fra sekretariaterne 
 
Ingen bemærkninger. 

 
7. Årsberetning 

Der har været besvær med at få indsamlet oplysninger til 
årsberetning, idet de forskellige sekretærer ikke er klar over, 
hvordan de skal finde frem til de forskellige tal. Det vil i den 
forbindelse være hensigtsmæssigt, hvis censorformandskabet kan 
få tallene fra én person på det enkelte universitet.  
 
Oversigten over censorforbrug viser, at nogle censorer bruges 
rigtig meget, hvilket formandskabet bør være opmærksom på ved 
udpegning. En lille del af censorerne bliver ikke brugt.  
 
Årsberetningen skal ikke længere sendes til styrelsen, kun til 
universiteterne og censorkorpset. 
 
 

8. Opfølgning og orientering  
a. Censorformandskabet gør opmærksom på, at krav vedr. 

bilag til større skriftlige opgaver skal fremgå af 
studieordningerne.   

b. Censorformandskabet har observeret, at der ikke altid er 
målbeskrivelser til de enkelte fag i valgfagskataloger. Det 
skal der være, ellers kan der principielt ikke gives 
karakter.  

c. Censorer og censorformandskab har deltaget i EVAs 
evaluering af censorinstitutionen. Formanden har tillige 
deltaget i et interview, hvor bl.a. manglende honorering af 
censors transporttid samt proceduren ved tildeling af 
censorkorps til nye uddannelser blev påpeget.  

d. To nye spørgsmål skal tilføjes evalueringsblanketten:  
Ved skriftlig prøve, modtog du eksamensspørgsmålene til 
kommentar/godkendelse før eksamen? 
Var målbeskrivelsen præcis og anvendelig i forhold til 
karaktergivningen? 

 
9. Udpegning af censorer, nye censorer mv. 

 
4 nye censorer er beskikket efter anmodning fra KU, se i øvrigt 
årsberetning. 
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Censorformandskabet er ved at udarbejde retningslinjer for  
udpegning af censorer til studiesekretariaterne. Desuden laves en 
vejledning til proceduren ved nedsættelse af ankenævn. 
 
Edith Montgomery påpeger, at det ved udpegning til specialer 
svært at vælge andre end de foreslåede censoremner, idet kun 
titlen på specialet oplyses. Det bliver der taget højde for i 
udpegningsretningslinjerne. 
 
Der findes ikke faste regler vedr. honorering ved ankesager. 
Censorformandskabet vil derfor komme med et forslag til takst.  
 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
 
 
 

11. Næste møde 
 
Næste møde afholdes den 31. oktober 2013 kl. 11-14 i 
København. 
 

 
Henrik Sælan  
Formand 
 
 
 
 
 


