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Referat af møde i: 
  
Studienævnet for folkesundhedsvidenskab 
Torsdag den 13. juni 2019 
Deltagere: Maja Bertram (MB), Mette Rasmussen (MR), Gabriele Berg-Beckhoff 

(GBB), Lasse Lybecker Scheel-Hincke (LLS), Frederikke Stenner Falk-
vist (FSF), Noora Helena Narsakka (NHN), Sandra Nielsen (SN), Te-
resa Holmberg (TH – deltager i punkt 4), Tina Storgaard Jensen (faglig 
vejleder), Janne Krogh (JK – referent) 

Afbud fra: Christiane Stock  
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 9. maj 2019 
Godkendt. 
 

2. Siden sidst  
LLS: studentermedlemmerne af studienævnet har nomineret Tine Tjørnhøj-
Thomsen til Årets Underviserpris på Sund. 
 

3. Meddelelser 
Intet under dette. 

 
4. Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendunder-

søgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal): 
Undervisningsevalueringer forår 2019, 1. kvartal: 
Kvalitative metoder: Meget positiv evaluering med høj deltagelse. Fin handle-
plan, som godkendes. 
Offentlig sundhedsforvaltning: Positiv evaluering med høj deltagelse. Blandede 
kommentarer. Der er positive kommentarer vedr. ekskursion. Modulkoordinator 
vil videreudvikle øvelser mm, så det bliver mere trygt for de studerende at del-
tage aktivt. Handleplan godkendes. 
International sundhed: få besvarelser, meget positive kommentarer. Kort, men 
acceptabel handleplan. Godkendt. 
Miljø og sundhed: Fin evaluering, ingen særlige opmærksomhedspunkter. 
Godkendt. 
Evidensbaseret sundhedspolitik: positiv evaluering, få kommentarer. Handle-
plan godkendt. 
Sundhedsforskning om børn og unge: mangler handleplan, da underviser ikke 
længere er ansat på SDU. Evaluering gives videre til ny underviser. 
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Sundhedsøkonomi: pæn evaluering. Der er kommentarer vedr. manglende 
struktur i undervisningen samt et for højt niveau. Iflg. handleplanen vil undervi-
ser arbejde med bedre strukturering, men ønsker som udgangspunkt at fast-
holde niveauet, som vurderes passende. Handleplan godkendt. 
Evaluation: problematisk evaluering. Der har desværre ikke været nævnevær-
dig forbedring af evalueringsresultaterne over årene. Der er kritiske kommenta-
rer vedr. for lavt niveau, manglende struktur og engagement fra underviser. 
Handleplan imødekommer stor set kritikpunkterne. Modulet forventes erstattet 
af et nyt modul fra 2020. Handleplanen godkendes. 
Health Promotion Planning: der har i år være ny underviser og vil til næste år 
have endnu en ny underviser, lav respons, fin vurdering, med kommentarer 
uden særlig tendens. Fin handleplan, som imødekommer kritikpunkterne.   
Change and Knowledge Management: blandet evaluering, handleplan imøde-
kommer den kritik, der er: strukturen ændres fremover, vil lave mere studenter-
aktiverende undervisning.  
State of Global Health: lav respons, men fin evaluering. Handleplan godkendt. 
Risk Theory: lav respons. Blandet evaluering, enkelte negative kommentarer. 
Underviser tager kritik til efterretning, men vil indtil videre observere om nega-
tive kommentarer fortsætter. Handleplan godkendes.  
 
Generel kommentar fra NHN: de fleste undervisere afsætter ikke tid til evalue-
ring ved sidste undervisningsgang. GB har dog erfaret, at studerende ikke bli-
ver og bruger den afsatte tid til at udfylde skemaet. Studienævnet sørger for at 
minde underviserne om at sætte tid af.  
 

5. Endelig godkendelse af ny specialisering i Intervention and Evaluation på 
kandidatuddannelsen 
MB: Effect Evaluation er blevet justeret, så faget kan udbydes til alle speciali-
seringer til erstatning for Evaluation. Dette kursus og Advanced Epidemiology 
bytter plads på semesteret.  
TH: faget giver introduktion til flere evalueringsformer og har højere fokus på 
effektevaluering i praksis. Eksamensformen er passende for en stor gruppe 
studerende.  
Studienævnet påpeger at sundhedsøkonomisk evaluering og kvalitativ evalue-
ring mangler, men det må udelades og tænkes ind i uddannelsen på anden 
vis, evt. i valgfag 
Study guide samt ny struktur på 2. semester godkendes. 
 

6. Justering af fagbeskrivelser (bilag) 
Organisation, ledelse og management: modulansvarlig ønsker en ændring af 
prøveformen fra mundtlig eksamen til en skriftlig opgave udarbejdet i grupper, 
hvor det er nemmere at inkorporere folkesundhedsvidenskabelige aspekter.  
Sundhedsøkonomi: Der ønskes at ændre omprøven til en mundtlig prøve, hvis 
der er 5 eller færre studerende tilmeldt.   
Risk Theory, Assessment and Governance: Governance vil fremover ikke 
være en del af undervisningen, så det slettes fra indhold og titel. Ny titel: Risk 
Theory and Risk Assessment. 
 
Studienævnet godkender ændringsforslagene.  
 

7. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af kandidatspeciale samt afslut-
ning af uddannelsen, imødekommet. 
Ansøgning om særlige prøvevilkår, imødekommet.  
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet. 
Ansøgninger om merit, imødekommet, én ej imødekommet. 
Ansøgning om dispensation til fjerde prøveforsøg, imødekommet. 
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8. Eventuelt 
MB: Det er endelig lykkedes at opfylde et stort ønske om et lokale på campus, 
hvor studerende kan mødes på tværs af årgange.  
  
GB: pga. GDPR-regler, må feedback på eksamen må ikke sendes til stude-
rende uden deres forudgående samtykke. 
 
Mødet sluttede kl. 15.10. 
 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
    Studiekoordinator 


