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Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og 
relaterede uddannelser den 13. april 2016 

 
Deltagere: Mette Rasmussen, Birgit Land, Heidi Eddelien, Gitte 
Hansen, Peter Furu, Martin Stampe Noer, Mads Kamper-Jørgensen, 
Mette Vinther Skriver, Terkel Sigh, Maja Bertram, Henrik Sælan, 
Lars Iversen, Bent Greve, Mads Hermansen, Edith Montgomery, 
Janne Krogh (referent) 
 

1. Velkomst 
Henrik Sælan byder velkommen og takker for fremmødet. 
 

2. Bemærkninger til dagsorden 
Punkt 5 og 6 bytter plads, således at orientering fra 
sekretariatet kommer først.   
 

3. Orientering fra universiteterne 
AU har oplevet problemer med udpegningsproceduren på 
uddannelserne indenfor sygepleje, som har været vant til en 
anden fremgangsmåde i de tidligere censorkorps. 
Formandskabet ønsker at fastholde den nuværende procedure 
frem til en forventet overgang til digital udpegning. 
 
SDU: der arbejdes med justering af fremdriftsreformen samt 
med besparelser, som følge af nedskæringer. Der nedlægges 
ikke uddannelser på Sund, men afskedigelser forventes. Der 
arbejdes desuden med yderligere digitalisering af forskellige 
processer, herunder et fælles system for digital 
censorudpegning. 
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RUC: temaet her er også besparelser, bl.a. ved at skære ned på 
ekstern censur til minimumskravet på 1/3. Man indfører snart 
digital eksamen, herunder fremsendelse af specialer 
elektronisk. 
 
Hos KU er arbejdet med digital eksamen næsten fuldført. 
Besparelser på personaleområdet er effektueret på Sund. 
Arbejdet med justering af fremdriftsreformen pågår. 
 
På samtlige tilstedeværende universiteter vil der blive skåret i 
omfanget af ekstern censur.   
 

4. Orientering fra studieledere 
FSV-KU: censur nedskæres, et forslag om indførelse af 
stikprøvecensur blev ikke godkendt af dekanatet. Muligvis skal 
studienævn sammenlægges. 
 
MDMA-KU: man er begyndt også at udbyde uddannelsens fag  
til studerende fra Global Health, hvilket forbedrer 
uddannelsens økonomi. En beretning for korpsets virksomhed 
blev efterspurgt. 
 
FSV-AU: der arbejdes med en revideret 
bachelorstudieordning, som vil komme i høring senere på året. 
 
FSV-SDU: STADS-VIP indføres på uddannelsen til 
sommereksamen, dvs. censorer skal logge sig på med NemID 
og taste karakterer i stedet for at modtage papirprotokoller 
(systemet er allerede indført på AU og fungerer gnidningsløst) 
 
Sundhedsfremme-RUC: man er i gang med revision af 
studieordning samt akkreditering af uddannelsen. 
  

5. Orientering fra sekretariatet 
I efteråret indførtes en online censordatabase til erstatning af 
den gamle oversigt i excel-format. Der er blevet taget positivt 
imod databasen på sekretariaterne.  
 
En del censorer har bedt om at få tilføjet kompetencer, hvilket 
formandskabet dog er tilbageholdende med, da der i forvejen 
er rigeligt i de fleste kategorier og en del censorer oplever, at 
de ikke får tildelt opgaver. 
 
Pga. økonomiske hensyn har SDU sat arbejdet med et digitalt 
censorallokeringssystem på hold og det er endnu uvist, hvornår 
der kan ske nyt på området. 



 
6. Orientering fra formandskabet 

En revision af censorsystemet pågår og det forventes at en ny 
bekendtgørelse kommer senere på året eventuelt senere. 
Formandskabet er spændt på, at se hvad dette indebærer for 
censorerne. 
 
Formandskabet vil kontakte SDU og rykker for nyt om et 
digitalt allokeringssystem.  
 
Der har været en del offentlig debat omkring højt 
karakterniveau på uddannelserne. Der er enighed om, at dette 
skyldes dels den nye karakterskala, som gør det svært at 
nuancere karaktergivningen samt en uhensigtsmæssig 
formulering af målbeskrivelser i mange fag. 
 

7. Evt. 
Ingen særlige bemærkninger. 

 
 
8. Næste møde i foråret 

Næste møde bliver kun for censorformandskabet og afholdes 
den 2. november kl. 13-15. 
 

 
Henrik Sælan  
Censorformand 


