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Censorformandskabet for  

Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark, 
Censorformandskabet for den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse og Censorformandskabet for 
Kandidatuddannelsen i Sygepleje  

den 13. marts 2014  
 
Deltagere: Henrik Sælan, Edith Montgomery, Gert Nielsen, Michael 
Nielsen, Bent Greve, Dag Jensen, Janne Krogh (referent) 
 

1. Velkommen 
 
Henrik Sælan beretter om baggrunden for dannelsen af det nye 
store censorkorps. I øjeblikket afventes ministeriets godkendelse 
af sammenlægningen af de tre korps samt godkendelsen af 
indstillingen til beskikkelse af censorer. Vi forventer at en 
godkendelse af begge dele. 

 
Såfremt det godkendes af ministeriet, indlemmes censorkorpset for 
sygepleje i det nye censorkorps i 2014, dvs. disse censorer har 
ikke behøvet at søge om beskikkelse. Deres beskikkelsesperiode 
forlænges i givet fald til 2018.  

 
De nyoprettede uddannelser indenfor jordemodervidenskab, 
ergoterapi og evt. optometri kræver et nyt opslag med henblik på 
supplering af korpset. 

 
Formandskabet er ved gennemsyn af studieordningen for 
kandidatuddannelsen i optometri kommet frem til, at uddannelsen 
er mere klinisk orienteret end tværfaglig og, at den derfor ikke 
passer ind i det nye censorkorps, men snarere bør tilhøre 
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censorkorpset for medicin. Ministeriet har henvendt sig til AU for 
bemærkninger i sagen. 

 
2. Brev om beskikkelse og nyt formandskab 

 
Eftersom godkendelsen af sammenlægningen endnu ikke 
foreligger, må vi vente med at udforme brevet om beskikkelse til 
censorerne. I brevet skal der være forslag til formandskab, som 
betragtes som valgte medmindre der kommer modkandidater. 
Henrik laver udkast til brev, når vi har godkendelsen. 
 
Forslaget til censorformandskab bliver som følger: 
Formand: Henrik Sælan 
Næstformænd: Bent Greve, Michael Nielsen, Edith Montgomery, 
Gert Nielsen, Lars Iversen og Henri Goldstein. 
 
Universiteterne har indgået en aftale vedr. censorformandskaber, 
hvori der afsættes 50 timer pr år til 6 næstformænd og 120 timer 
formanden. Formandskabet vil foreslå 10 timer ekstra pr.næst 
formand, hvilket faktisk var aftalt RUC-uddannelserne er ikke 
kommet med i aftalen mellem universiteterne, hvilket skal påtales. 
 
Med henblik på varetagelse af udpegning fordeles uddannelserne 
mellem næstformændene som følger: 
 
- Edith Montgomery og Lars Iversen: bachelor- og 

kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (inklusive 
kandidatuddannelsen ved AAU) 

- Gert Nielsen: kandidatuddannelserne i fysioterapi, ergoterapi, 
jordemodervidenskab og optometri 

- Michael Nielsen: kandidatuddannelsen i sygepleje og klinisk 
sygepleje samt masteruddannelsen i klinisk sygepleje 

- Henri Goldstein: de sundhedsfaglige kandidatuddannelser, 
bachelor og kandidatuddannelsen i IT og Sundhed, master of 
public health uddannelsen 

- Bent Greve: bachelor og kandidatuddannelsen i 
sundhedsfremme, kandidatuddannelsen i global health , master 
uddannelsenlserne i sundhedsfremme, disaster management, 
og i international sundhed 

 
Dag Jensen opstiller som suppleant. Derudover skal der findes en 
suppleant med en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab, 
hvilket Henrik tager sig af. 
 

 
 



3. Sekretariatsfunktion 
 

Janne Krogh vil fortsat varetage sekretariatsfunktionen, men vil få 
assistance fra Maria Hansen, som indtil nu har været sekretær for 
censorkorpset for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.  
Evalueringsskemaet skal rettes til. Henrik S. laver et udkast. 
 
Janne Krogh vil undersøger mulighed for at gøre oversigten over 
censorer tilgængelig på internettet. Den nuværende praksis med at 
et excel-ark, som jævnligt opdateres og sendes rundt til 
sekretariaterne er tung og gammeldags. Problematikken vedr. 
datasikkerhed skal dog afklares.  
 
Når fremtiden for censorkorpset for sygepleje er afklaret sørger 
Michael Nielsen og Janne Krogh for at koordinere 
sammenlægning af listerne. 

 
4. Andre punkter 

 
Der skal indhentes tal til brug for årsberetningen, dvs. antal 
færdige bachelorer og kandidater samt karaktergennemsnit for 
afsluttende opgaver.  
 
 
5. Næste møde 

 
Næste møde bliver den 18. september i København. Der skal først 
afholdes et møde med samtlige censorer og efterfølgende mindre 
møder med studieledere og næstformænd, dvs. hver næstformand 
afholder møde med sine uddannelser. 
 
 
 
Henrik Sælan  
Censorformand 


