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UMV-handleplaner for Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet 

Handleplan 1: Et attraktivt og stimulerende studiemiljø – mental trivsel, der højner 

læring 

Begrundelse for valg af 

indsatsområde 

Mål og handleplan 2.4. Et attraktivt og stimulerende studiemiljø – men- 

tal trivsel, der højner læring er en del af SUNDs strategi 2019-2023. 

 
Baggrunden for den strategiske indsats er, at de studerende på SUND 

oplever stort pres fra forskellige sider, fra det samfundsmæssige over 

det institutionelle til det individuelle niveau, og at der er en stigning i 

de studerendes stressniveau (se bilag). 

 
Dette underbygges af den gennemførte Studiemiljøundersøgelse 

(SMU) i 2019, hvor de overordnede tilbagemeldinger fra SUNDs stu- 

derende er, at de oplever 

 Stort pres i forbindelse med eksamenssituationer 

 Usikkerhed omkring faglige forventninger 

 Stort pres fra studiet generelt 

 

Og i forhold til oplevelsen af stresssymptomer viser undersøgelsen: 
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  50% af SUNDs studerende oplever stresssymptomer i dag- 

ligdagen 

 73,4% oplever stresssymptomer op til eksamen 

 Dette er hhv. en stigning på 6,7% og et fald på 0,1% siden 

2016 

Formål SUND vil have fokus på det psykosociale studie- og arbejdsmiljø blandt 

de studerende for at understøtte den mentale trivsel, som er en forud- 

sætning for at kunne studere på ambitiøse og udfordrende uddannelser. 

Vi skal understøtte de studerendes hele studieliv, mentale trivsel og læ- 

ring ved at bygge videre på de indsatser, vi allerede er i gang med og 

evt. supplere med nye indsatser. De studerende skal fra starten tilegne 

sig gode studievaner og måder at håndtere arbejdspres og krav til gen- 

nemførsel, sådan at vi bidrager til gode studieforløb og forebyggelse af 

stressreaktioner. 

Derfor vil vi målrettet arbejde med: 

 
Mental trivsel for alle studerende på SUND ved at sætte fokus 

på det psykosociale studiemiljø, da det bidrager til bedre læring 

og gennemførsel og samtidig er med til at forebygge stressreak- 

tioner. 

 

Vi har udpeget tre overordnede fokusområder: 

 
 Samarbejde med fagmiljøer om udvikling af indsatser 

 Formidling af tydelige veje gennem uddannelserne, der under- 

støtter de studerendes handlekraft ift. planlægning af deres ud- 

dannelsesforløb 

 At bevæge indsatser fra det individuelle til det kollektive 

 

Med dette afsæt har vi formuleret to delprojekter: 

1. Bachelorstudiestart, der strækker sig over det første studieår – 

First-Year-Experience 
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 2. Gennemførsel og karriere – styrket studiekultur som forudsæt- 

ning for gode og attraktive læringsbetingelser 

 

Yderligere uddybning – se bilag: strategisk projekt 

Evt. sted Ikke relevant 

Indsats/løsning Til de to delprojekter er der følgende tilhørende indsatser/handleplaner: 

 
1. Bachelorstudiestart, der strækker sig over det første stu- 

dieår – First-Year-Experience 

 

1.1 Tutorordninger på alle uddannelser 

1.2 Mindfulnesskursus med særligt fokus på 1. års stude- 

rende 

1.3 Førsteårsforum på alle BA-uddannelser 

1.4 Mental træning 

1.5 Rammesætning af semestre og kurser på 1. studieår 

1.6 Facilitering af studiegrupper 

1.7 Studieteknik koblet til undervisningen og Peer-to-peer 

feedback 

1.8 Studieunderstøttende aktiviteter i de studerendes skema 

 
 

2. Gennemførsel og karriere – styrket studiekultur som forud- 

sætning for gode og attraktive læringsbetingelser 

2.1 Mindfulnesskursus og Drop ind mindfulness 

2.2 Workshop om stressfrit studieliv 

2.3 Mental træning 

2.4 Workshop om kompetenceafklaring og karrierelæring 

2.5 Trivselssamtaler 

2.6 Rammesætning af semestre og kurser løbende på uddan- 

nelsen 

2.7 Peer-to-peer feedback 

2.8 Kollektiv akademisk vejledning (KAV) 
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 2.9 Karriereovervejelser og karrierelæringselementer indar- 

bejdes i eksisterende oplæg og indsatser 

2.10 Student Development Dialogue (SDD) 

2.11 Studieunderstøttende aktiviteter i de studerendes skema 

Tidsplan/milepæle  

 Tidsplan Aktivitet og Forum  

E19 Mål og handleplan 2.4 drøftes i Studienævn og andre re- 

levante råd og udvalg i fagmiljøerne for at afdække be- 

hov: 

 

- Hvilke indsatser er fagmiljøerne interesseret i at 

udvikle, hvilke indsatser er allerede i gang, eller 

hvilke indsatser kan være supplerende. 

 

 

 
Deadline 20. november 2019 

 

25.-29. 

Novem- 

ber 

Projektleder og tovholder i SUND Studie- og Karriere- 

vejledning udarbejder udkast prioritering af indsatserne 

2019-2023 

• På baggrund af møder og de tilhørende opsamlin- 

ger med fra møder med studienævn og andre ud- 

valg udarbejdes et forslag til prioritering af indsat- 

ser. 

 

• Inddrage studieledelse i drøftelse af prioritering. 

 
• Beskrivelse af rollefordeling og ansvar for indsats 

– fokus på hvordan vi sætter indsatser i gang, og 

hvordan vi inddrager de relevante aktører. 
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   • Indstilling til styregruppe  

Start de- 

cember 

Styregruppemøde 

 
• Oversigt over prioriteringer og handleplaner på 

styregruppemøde 

 

• Godkendelse af prioritering af handleplaner 

 

Decem- 

ber 

Dialogmøder med fagmiljøer ift. udfoldelse af priorite- 

rede handleplaner i dialog med fagmiljøer: 

•  Afklaring med studieleder af indsatser og udfø- 

rende rolle og aktører 

 

Slut de- 

cember 

Projektleder og tovholder i SUND Studie- og Karriere- 

vejledning udarbejder endelig handleplan for prioriterede 

indsatser 

 

Primo 

januar 

2020 

Styregruppemøde: Plan for prioriterde af indsatser og en- 

delige handleplaner godkendes i styregruppen 

• Oversigt over prioritering 

 
•  Endelige handleplaner og forankring af 

de enkelte handleplaner 

 

•  Oversigt over implementering af indsat- 

ser 
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  F20 Indsatser i gang i samarbejde mellem Afdeling for Ud- 

dannelse og Studerende og fagmiljøer 

 

F20 Workshop med studenterforum og studenterrepræsentan- 

ter om prioriterede indsatser ift. studiemiljø 

 

Mål/ 

Succeskriterium 

Den overordnede målsætning er at udvikle en samlet indsats-portefølje 

inden for studiestart og gennemførsel af uddannelse på SUND i samar- 

bejde med de faglige miljøer for at udvikle og tilbyde de mest relevante 

og studiefremmende indsatser for derigennem fortsat at sikre de stude- 

rendes faglige integration, gennemførsel og studietrivsel på uddannel- 

ser af høj kvalitet og med højt arbejdspres. 

Delprojekt 1 sætter fokus på overgangen fra ungdomsuddannelse til 

universitet og på at etablere gode studievaner. Delprojekt 2 bygger vi- 

dere på indsatserne i delprojekt 1 og sætter yderligere fokus på de stu- 

derendes tilegnelse af kompetencer og overgangen til arbejdslivet. 

Ansvarshavende Tina Lewis + styregruppe (jf. projekbeskrivelse) 

Tovholder Projektleder: Pia Baggesen, Tovholder: Freja Dalsgaard Olsen 

Ressourcer Der er afsat ressourcer til projektet. (Men i flere tilfælde vil det kræver 

ressourcer fra fagmiljøerne). 

 

Opfølgning 
 

Ansvarlig for opfølgning Projektleder: Pia Baggesen, Tovholder: Freja Dalsgaard Olsen 

Hvordan følges der op? Afrapportering på strategiinitiativer følger kadencen for KU-strategi 

 
Projektet følger tidsplanen og evalueres senere. 

Tidplan for opfølgning  

 

 


