
Beretning for censorkorpset for de 
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser for 

perioden fra den 1. april 2016 til den 31. marts 2017 
 

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, som siden har bestået af ekstern 
lektor, ph.d., cand.med. Henrik Sælan, formand, 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 387 censorer. 
En censor har ønsket at fratræde i virksomhedsperioden med begrundelsen, at der ikke 
var opgaver til vedkommende. Da censor var i korpset i en del af beretningsåret, så 
summerer tabellen til 387 (Tabel 1). 
 
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. Det har fortsat ligesom 
tidligere vist sig, at der på visse områder har manglet censorer og på andre har været for 
mange. Der har derfor været censorer som oplevede, at de ikke fik opgaver, svarende til 
deres forventninger, samtidig med at vi har anmodet Styrelsen om beskikkelse af to 
censorer til indenfor optometri og synsvidenskab. 
 
Møder 
Censorformandskabet har i beretningsperioden afholdt to møder i formandskabet, hvor der 
til det ene også var inviteret repræsentanter for uddannelserne og det studieadministrative 
personale fra universiteterne.  
 
Censorernes opgaver 
Ifølge bekendtgørelse om Eksamen og Censur ved universitetsuddannelser er 
censorernes opgaver at påse: 

• at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de 
mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder 
uddannelsesbekendtgørelse og studieordning, 

• at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 
• 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 censorformandskabet 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 punkterne for oven, skal censor blandt andet have 
skriftlige prøver og eksamensspørgsmål til gennemsyn før eksamen samtidig med at 
pensum oplyses. Endvidere skal censor, efter hver eksamen, udfylde evalueringsskemaer, 
som spørger til censorernes bekendtgørelsesbestemte opgaver. 
På baggrund af besvarelserne kan universiteterne selv tage affære, eller formandskabet 
kan rådgive universiteterne om prøvesystemets funktion eller andre forhold. 
Uddannelserne får tilbagemeldingerne tilsendt samlet hvert halvår.  
Der er ikke fremkommet forslag om ændringer af eksamensformerne eller oplsyninger om 
regelbrud. Det er almindeligt at finde censurarbejdet underhonoreret.  
I den forløbne periode var det 20 % af de censurerende censorer, der afleverede 
tilbagemeldingsskemaet. De skemaer vi får tilbage er med få undtagelser veludfyldte. 
  



Ifølge eksamens- of karakterbekendtgørelsen er formålet med eksamen at vurdere den 
studerendes præstation ved prøven og give en karakter, der forholder sig til de præcise 
krav, som 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 almindeligvis ved at 
formandskabet udpeger censorer blandt en række forslag fremsat af kursuslederne. 
Derved søger formandskabet at afbalancere hensynet til den neutrale udpegning og 
indslusning af nye censorer overfor hensynet til en smidig arbejdsgang. I den rådende 
ordning foreslår kursuslederen minimum 5 censorer, når der skal udpeges 2, ved specialer 
accepteres 3 forslag. Ordningen fungerer i det store og hele tilfredsstillende, men det må 
samtidig siges, at systemet er ressourcekrævende på grund af ofte forekommende 
vanskeligheder med at finde censorer, som både kan og vil. 

 
Udpegede censorer oplyses ved udpegningen om formalia, målbeskrivelse for faget, 
obligatorisk pensum og litteratur, antal studerende, eksamensform og sprog, og de skal få 
eventuelle opgavetekster til godkendelse før eksamen, jf. ovenfor.  
 
Formandskabet har dog fundet, at det nuværende system ikke er tidssvarende og har 
anmodet SDU om at yde støtte til at indføre et digitaliseret system, således at censorerne 
selv kan byde ind på udbudte eksaminer. Det var vores forventning at have et system 
kørende fra efteråret 2016, men nu ser det ud til, at et digitalt udpegningssystem vil være i 
brug fra efteråret 2017.  
 
Kontakt med censorer 
Kontakten med censorer er som sædvanligt, hovedsagelig foregået via 
tilbagemeldingsskemaer udfyldt efter eksamen. Derudover kan en censor altid henvende 
sig på mail til formandskabet. Ved alvorlige afvigelser eller fejl bør formandskabet 
underrettes med det samme. Der har ikke i beretningsperioden været episoder af denne 
type.  
 
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.  
 
Klager og anker Formandskabet har modtaget oplysninger om i alt 14 eksamensklager i 
beretningsperioden.  

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


 
Fremtid 
Det nye censorkorps er kommet godt fra start, men der har på det seneste været forhold, 
som har tøjlet begejstringen. Der har været besparelser på universiteterne, som har 
reduceret antallet af eksternt censurerede eksaminer væsentlig. Desuden barslede 
Censorudvalget endelig i årsskiftet 2016-17 med sin rapport, men der er endnu ikke truffet 
afgørelse om, hvad udvalgets arbejde skal føre til.  
 
Formandskabet har igen modtaget en anmodning om, at korpset får yderligere 
uddannelser tilknyttet. Disse er: Master i rehabilitering, Master i smertebehandling og 
Master i palliation. Formandskabet har stillet sig positivt til sagen. 
 
Ved begyndelsen af 2018 skal formandskabet indstille censorer til en 
nybeskikkelsesesperiode fra 1. april 2018. Opslag om nybeskikkelse vil fremkomme i 
efteråret. Det er klart, at det er af væsentlig betydning for formandskabet at vide, hvordan 
den eksterne censur skal tilrettelægges fremover, ikke mindst med hensyn til kvantitet, så 
korpset størrelsesmæssigt kan tilpasses bedst muligt efter det skønnede behov.  
Det digitale udpegningssystem burde i hvert fald sikre en bredere brug af censorer.  
 
 
 
På formandskabets vegne 
Henrik Sælan 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1  

 

Forbrug af censorer i perioden 2014-17 

    

    Antal 
Andel af 

korps (385): 

Censor ikke reageret på 
tilbud om censur/takket nej 
af diverse årsager  88 23% 

    

Antal censureringer pr. 
censor 2014-16    

    

Er ikke blevet spurgt  59 15% 

Er blevet spurgt men har 
takket nej  11 3% 

Antal gange censur  1 89 23% 

 2 53 14% 

 3 68 18% 

 3+ 107 28% 

I alt   387 100% 

 

 

 



 

Tabel 2 Gennemsnitlig eksamenskarakter ved korpsets uddannelser, opgjort pr. år den 1. oktober (ie = ingen eksamen, uo=uoplyst, ”-” uddannelsen 
har ikke været del af korpset) 

 

 

Tabel 3 Antal dimittender opgjort pr. år den 1. oktober (ie= ingen eksamen, up=uoplyst, ”-” uddannelsen har ikke været del af korpset).  
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201
4 

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 ie 10,4 7,7 uo 

201
5 

10,
5 

uo 10,42 10,8 10,8 9,38 9,1 9,6 9,3 
- - 

9,2 10,2 9,5 ie ie 10,0 8,86 uo 

201
6 

10,
2 

uo 8,2 uo uo uo 8,8 9,5 8,7 
11,5 8,2 

9,9 9,7 10,2 uo 8,4 8,4 uo uo 
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Tabel 4 Klage- og ankesager i beretningsåret (ie=ingen eksamen, uo= uplyst, ”-” uddannelsen har ikke været del af korpset)  

 

  2014-15 2015-16 2016-2017 

Uddannelse Klager Anker Klager Anker Klager Anker 

KU 

Bachelor FSV  2 1 uo uo 1 0 

Kandidat FSV 0 0 uo uo 0 0 

MPH  0 0 uo uo 0 0 

Bachelor IT og 
Sundhed 3 0 

uo uo 
3 0 

Kandidat IT og 
Sundhed 0 0 

uo uo 
0 0 

Sundhedsfaglig 
kandidat 0 0 

uo uo 
0 0 

Master i Global 
Health 1 0 

uo uo 
1 0 

MDMA 0 0 uo uo 0 0 

201
4 

24 9,1 
24/1

2 
uo 73 23 54 26 30 

- - 
uo 23 61 28 ie 25 15 uo 

201
5 

57 uo ?/12 5 30 8 63 27 54 
- - 

uo 21 77 ie ie 36 38 uo 

201
6 

41 uo 13 uo uo uo 103 26 24 
8 20 

35 38 61 36 12 76 uo uo 



SDU 

Bachelor FSV  1 0 2 1 0 0 

Kandidat FSV SDU 1 0 1 0 1 0 

Sundhedsfaglig kand 1  1 - 1 0 

Fysioterapi 1 0 0 0 0 0 

Jordemodervidensk. 0 0 3 0 0 0 

Ergoterapi 0 0 0 0 0 0 

Klinisk sygepleje 0 0 0 0 0 0 

AU 

Bachelor FSV AU 3 0 1 0 6* 0 

Kandidat FSV AU 1 0 1 0 - 0 

Sundhedsfaglig kand  0 0 0 0 - 0 

Kandidat i sygepleje 2 0 1 0 - 0 

Master i klin. sygepl.  0 0 0 0 - 0 

Optometri 0 0 0 0 - 0 

AAU 

Kandidat FSV AAU ie 0 0 0 0 0 

RUC 

Bachelor/kandidat 
Sundhedsfremme Uo Uo Uo Uo 1 0 

Master 
Sundhedsfremme Uo Uo uo uo 0 0 

*Samlet tal for alle uddannelser på AU Health 



 


