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Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i 
Folkesundhedsvidenskab den 25. oktober 

 
Deltagere: Henrik Sælan, Gert Nielsen, Svend Sabroe, Jens-Jørgen 
Jensen, Linda Fritze Madsen, Martin Stampe Noer, Hans Lund, Inge 
Poetzsch, Merete Munk 
 
Der tilføjes efter punkt 2 et nyt punkt: Kandidatuddannelsen i 
Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet. 
 

1. Bemærkninger til referat af mødet den 12. april 2011.  

Referatet godkendes uden bemærkninger. 
 

2. Opfølgning og orientering  

Den aftalte sammenligning ved Signild Vallgårda af 
målbeskrivelser for epidemiologikurserne på SDU og KU 
aflyses, idet der ikke menes at være grundlag for at gå videre 
med det. I stedet ønsker censorformandskabet, at der ved næste 
møde til foråret tages hul på en diskussion og gennemgang af 
de forskellige uddannelsers profiler for 
Folkesundhedsvidenskab. 
 
Der blev spurgt til, hvorvidt universiteterne sammenligner sig 
indbyrdes på baggrund af karaktergennemsnit. Martin Stampe 
Noer og Merete Munk: det gør man ikke, idet det er svært at 
sammenligne, når målbeskrivelserne er forskellige fra 
uddannelse til uddannelse. Derimod ser man internt på 
dumpeprocenter i forbindelse med kvalitetsarbejdet. 
 

3. Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab på Aalborg 
Universitet 

ACE Danmarks indstilling om positiv akkreditering af ny 
kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab ved Ålborg 
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Universitet blev diskuteret. Universiteterne og 
Censorformandskabet vil hver for sig rette henvendelse til 
Akkrediteringsrådet  Med henblik på at påpege fejl i rapporten 
vedrørende behovsanalyse, optag til uddannelsen og 
suppleringsuddannelse for professionsbachelorer. 
 

4. Udpegning af censorer – brug for nye censorer 

40 censorer har i evalueringen givet udtryk for, at de bruger for 
meget tid på censur i forhold til normeringen. Dette kan 
skyldes, at der er tale om et nyt korps med kort rutine – det vil 
sige at censorerne bruger for meget tid på opgaverne, eller at 
normerne er for lave. Formandskabet vil se situationen an, før 
der skrives ud om det. 
 
Det bemærkes i evalueringen, at der på nogen uddannelser er 
mundtlige oplæg i begyndelsen af fx. bachelorforsvar, som 
ikke indgår i bedømmelsen, idet flere studerende holder 
oplægget sammen efter tur og derfor ikke kan bedømmes 
individuelt. Det er censorformandskabets holdning, at 
mundtlige oplæg skal foregå individuelt og indgå i 
bedømmelsen.  
 
Af øvrige bemærkninger blev følgende nævnt: 
- Generel ros til Folkesundhedsvidenskab 
- Tilfredshed med at kombinere erfaren eksaminator med ny 

censor 
- Beskrivelse af litteratursøgning ikke tilfredsstillende og bør 

tilpasses opgavens karakter (litteraturopgave eller empirisk 
opgave) 

- Det er angivet at de studerende har fundet niveauet på 
euroMPH for lavt 

- Nogle censorer tror at man kan forhandle med den 
studerende om karakteren 00 eller 02 fx. Det kan man ikke. 

- Eksamen i humanbiologi dækker flere uddannelser – det 
bør fremgå af de breve som censorerne får til denne 
eksamen. 

- Svend Sabroe påpeger de negative kommentarer 
vedrørende de studerendes niveau på IT og Sundhed. 

En del censorer efterspørger lettere adgang til studieordninger 
og fagbeskrivelser. Sekretariatet vil opfordre til at man 
henviser til censorformandskabets hjemmeside, hvor der er 
adgang til alle uddannelsers studieordninger. 
 
Jens-Jørgen Jensen påpeger, at der er få censorer at vælge 
imellem indenfor offentlig forvaltning. Formandskabet 
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afventer en konkret ”mangelsituation”, hvorefter man  kan 
beskikke en ny censor. 
 
Henrik Sælan har modtaget en enkelt klage over en censor, 
som dog ikke førte til yderligere, idet det var ”påstand mod 
påstand” censor og eksaminator imellem. 
 

5. Den nye kandidatuddannelse i fysioterapi 

Der er indtil videre modtaget 8 ansøgning om beskikkelse, 
hvilket er i underkanten. Hans Lund vil igen opfordre sit 
netværk til at søge inden fristen den 28. oktober. 
Formandskabet vil tage sig af udpegningen via mail/post. 
 
Der er på uddannelsen optaget 28 studerende ud af 75 
ansøgere. 
  
Hans Lund vil sørge for at fremsende studieordningen til 
censorformandskabet. 
 
Formandskabet finder det hensigtsmæssigt, at der tilknyttes 
yderligere et medlem af formandskabet blandt de nye censorer 
tilknyttet fysioterapiuddannelsen. Martin Stampe Noer vil tage 
stilling hertil sammen med sine kolleger på SDU og AU i 
foråret 2012, hvor den nugældende aftale skal genforhandles. 
 

6. Nyt fra Universiteterne 

SDU: JJJ beretter om FSV-uddannelsens 10-års jubilæum i 
september, som var en succes. 
 
Det er besluttet, at bacheloruddannelsen fra og med optaget 
2012 flytter til Odense. Baggrunden herfor er at styrke optaget 
samt knytte Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab 
tættere til uddannelsen, i form af undervisning og deltagelse i 
studieledelsen. Kandidatuddannelsen fortsætter i Esbjerg og 
udvides fra 2013 med en specialisering i Risk Perception and 
Risk Management. 
 
AU: Svend Sabroe oplyser at der for andet år i træk ikke 
oprettes hold i Master of Public Health, da der har været for få 
ansøgere. Uddannelsen kan ikke nedlægges på grund af den 
gældende bekendtgørelse, men stilles på stand by. Optaget på 
folkesundhedsvidenskab har været fint. 
 
KU: Martin Stampe Noer oplyser om den forestående fusion af 
fakulteter. Optaget på FSV har været fint, MPH-optaget har 
været ringe. IT og Sundhed har efterhånden et fint optag. Man 
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har startet kandidatuddannelsen op, i første omgang dog med 
meget få studerende. 
 

7. Sekretariatet 

Ingen bemærkninger. 
 

8. Eventuelt 

Næste møde holdes i Aarhus den 17. april 2012. Dernæst den 
23. oktober 2012 i København. Mødetid kl. 11.00-14.00. 
 
Mødet sluttede kl. 13.00. 

 
 
Henrik Sælan 
Formand 
 
 
 


