
 

  

 

15. september 2018 

JK 
 
sn-fsv@health.sdu.dk 
T +65504216 
 
 

Syddansk Universitet 
Niels Bohrs Vej 9 - 10 
6700 Esbjerg 
T +45 6550 1000  
www.sdu.dk 
 

Uddannelse & Kvalitet, 
Sundhedsvidenskab 

 

Referat af møde i: 
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Deltagere: Christiane Stock (CS), Mette Rasmussen (MR), Gabi Berg-Beckhoff 

(GBB), Maja Bertram (MB), Caroline Margaret Moos (CMM), Randi Mik-
kelsen (RM), Charlotte Kjær Andersen (CKA-faglig vejleder), Tina Stor-
gaard Jensen (TSJ-faglig vejleder), Janne Krogh (JK – referent) 

Afbud fra: Shaun Theodor Sødergren, Lotte Schou 
  
 

1. Valg af ny formand for studienævnet  
CS er fratrådt som studieleder og MB tiltrådt i stedet. CS ønsker derfor også at 
forlade posten som formand for studienævnet. MB vælges enstemmigt.  
 

2. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 14. juni 2018 
Godkendt.  
 

3. Siden sidst  
Studienævnsmødet i august blev aflyst og ansøgninger blev behandlet skrift-
ligt. 
CS indsendte studienævnets kommentarer til ny handleplan for evalueringer til 
fakultetet. Tilbagemeldingen var, at studienævnet har mulighed for at tilpasse 
handleplanen til den enkelte uddannelses behov.  
Studieledelsen vil ved næste møde fremlægge forslag til justering af handle-
planen. MR vil i samme ombæring udarbejde en vejledning i udfærdigelse af 
handleplaner til underviserne. 
 

4. Meddelelser 
MB orienterer om det årlige statusmøde med dekanen den 31. august. Mødet 
forløb positivt, og der var anerkendelse fra fakultetets side af den positive ud-
vikling, der har været i løbet af det sidste år. Studieledelsen ønsker at fortsætte 
med de tiltag, som er sat i værk siden statusmødet i 2017. Der var en positiv 
indstilling fra fakultetet i forhold til at finde lokale til Hygia. Der skal følges op 
på dette fra studieledelsen.  
 
MB har deltaget i møde vedr. skærpelse af krav for optagelse via kvote 1 fra 
2021. Intentionen er at indføre et krav om minimumskarakter. 

5. Systematisk kvalitetsarbejde 



 

 Side 2 

Undervisningsevalueringer forår 2018, 2. kvartal:  
Epidemiologi: fin evaluering og fin handleplan. Handleplanen godkendes. 
Sundhedsadfærd: TBL har ikke fungeret godt og modulansvarlig ønsker at 
skifte tilbage til tidligere undervisningsform med forelæsninger og PBL. Studie-
nævnet vil opfordre til at TBL fastholdes, men justeres, bl.a. ved at forelæs-
ningsdelen afkortes. MB vil kontakte modulansvarlig. 
Advanced Epidemiologi: fin evaluering, ingen særlige bemærkninger. Handle-
plan godkendt. 
Harmonisation: svarprocenten er lav, jævn evaluering, kortfattet handleplan. 
Handleplanen godkendes, men studienævnet vil anbefale at der gøres mere 
for at skabe en rød tråd i undervisningen med bedre information til gæsteun-
dervisere. 
Health Communication: evalueringen påpeger manglende fokus på folkesund-
hedsvidenskab, hvilket imødekommes i handleplanen, bl.a. med ny lærebog. 
Godkendt handleplan. 
The Economics of Prevention in Health: fin evaluering. Handleplanen god-
kendes.  
 
 

6. Ændring af fagbeskrivelse 
Evidensbaseret sundhedspolitik: prøveformen ønskes ændret til skriftlig op-
gave i grupper uden mundtligt forsvar. Ændringen godkendes. 
Godkendt. 
 

7. Godkendelse af nyt valgfag  
Sundhedsforskning om børn og unge er et nyt valgfag på bacheloruddannel-
sen, som udbydes af SIF. Fagbeskrivelsen godkendes. Dog skal sidetal præci-
seres, så angivelsen følger hovedreglen om, at der kun skal stå ét sidetal. JK 
skriver til modulansvarlige.  
 
Valgfagsudbud forår 2019: som et forsøg vil valgfagene blive udbudt, så der er 
frit valg blandt alle fag, dvs. der udbydes ikke pakker á to fag. Der skal tages 
stilling til, hvor mange studerende, der skal tilmeldes et enkelt fag for at et fag 
oprettes. Studieledelsen vil kontakte institutlederne herom.    
 

8. Godkendelse af mødekalender 18-19 
Godkendt. 
 

9. Administrativ behandling af ansøgninger om forhåndsgodkendelse af 
praktik 
Fremover vil forhåndsgodkendelse af praktikaftaler blive behandlet administra-
tivt ved studiekoordinatoren. 
 

10. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgninger om særlige prøvevilkår, imødekommet.  
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet. 
Ansøgninger om startmerit, imødekommet. 
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekom-
met. 

 
11. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
Mødet sluttede kl. 15:00. 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
     Studiekoordinator 


