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Referat af møde i censorformandskabet for fol-
kesundhedsvidenskabelige og relaterede ud-
dannelser den 27. april 2017 
 
Deltagere: Henrik Sælan, Michael Nielsen, Mads Hermansen, 
Bent Greve, Edith Montgomery, Tobias Abell Nielsen, Martin 
Stampe Noer, Birgit Land, Peter Furu, Gitte Hansen, Maja Ber-
tram, Janne Krogh (referent) 
 

1. Velkomst 
Henrik Sælan byder velkommen. 

 
2. Bemærkninger til dagsorden 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Orientering fra universiteterne 
AU v. Tobias Abell Nielsen: der arbejdes med ny studieordning på 
folkesundhedsvidenskab. På kandidatuddannelsen optages ca. 40 
studerende årligt.  
KU v. Martin Stampe Noer: IT og Sundhed har skiftet navn til Sund-
hed og Informatik. Der er ønske om at udbyde kandidatuddannel-
sen på engelsk. Man vil gerne indføre et censorallokeringssystem i 
censorkorpset for medicin i lighed med det som indføres i dette 
korps.  
MPH-uddannelsen har fejret 20 års jubilæum. Ny studieordning er 
på vej. Optaget ligger stabilt på 15-20 studerende årligt. 
MDMA har haft 10 års jubilæum. Uddannelsen har en del samlæs-
ning med Master of Science in Global Health. Det går efterhånden 
fint med at finde egnede censorer til uddannelsen. Vores årsberet-
ning efterspørges.  



 

 Side 2 

RUC v. Birgit Land efterlyser bedre kontakt til censorformandskabet, 
bl.a. vedr. indberetning af censorer, som ikke opfylder opgaven 
godt nok. Her skal der tages kontakt direkte til formandskabet.  
SDU v. Janne Krogh: den sundhedsfaglige kandidat, kandidatuddan-
nelserne i fysioterapi, jordemodervidenskab, ergoterapi og klinisk 
sygepleje er slået sammen i ét studienævn. Optaget til kandidatud-
dannelsen i folkesundhedsvidenskab er fra 2017 reduceret til 61 
studerende årligt. 

 
4. Orientering fra formandskabet 

Det har været en rolig periode uden klager og ankesager. To nye 
censorer er blevet beskikket til optometri. 
Til efteråret begynder processen med at rekruttere censorer til en 
ny fireårsperiode. 
Formandskab og sekretariat er desværre forsinket med årsberet-
ning.   

 
5. Orientering fra sekretariatet 

Janne Krogh orienterer om digitalisering af udpegningsproceduren. 
Korpset overgår til et nyt allokeringssystem, censor-it, som udbydes 
af UC Syd. Det er planen at overgangen sker fra efteråret 2017. Der 
vil blive udsendt udførlig vejledning til censorer og sekretariater. 
Pga. overgangen til det nye system, som automatiserer udpegnin-
gen, vil sekretariatet ikke længere udarbejde oversigter over cen-
sorforbrug.  

 
6. Censorudvalgets betænkning 

Henrik Sælan orienterer kort om censorudvalgets betænkning. Han 
henviste til høringssvaret fra lægeuddannelsen, som efter hans op-
fattelse klart fremhævede de betænkelige sider af udvalgsbetænk-
ningen. 
Det er forhåbningen, at der kommer en afklaring på censorsituatio-
nen, før vi skal rekruttere til en ny fireårsperiode. 

 
7. Ny mødedato 

Næste møde afholdes den 16. november 2017 og vil kun være for 
censorformandskabet.  
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