Undervisningsportfolio
1. Undervisnings-CV: Oversigt over undervisnings- og vejledningsopgaver med angivelse af
fagområder, omfang, niveau (BA, kandidat, EVU, Ph.d) samt evt. censoropgaver.
Undervisning: Har været tilknyttet universitetet siden 2011 på deltid, fra 2013 på fuld tid, tidligere klinisk arbejde med
løsere tilknytning og undervisning præ- og postgraduat på en række uddannelser.
Fra forår 2011:
PhD-kurser: epidemiologi og statistik, datadokumentation
Kandidatuddannelse, AAU: epidemiologi og statistik (fra 2012), datadokumentation, spørgeskemavalidering (fra 2013),
SAS (fra 2014), lægen og loven (fra 2016)
Suppleringskurser til kandidatuddannelse: epidemiologi og statistik (fra 2012)
Bachelor, AAU: sundhedsvæsenets organisation, folkesundhedsvidenskab (fra 2014).
Til 2011: I alt undervist ca. 500 konfrontationstimer i arbejds-, samfunds- og socialmedicinske emner, i epidemiologi,
forskningsmetodologi og statistisk analyse (herunder i statistikprogrammerne Epi-Info, STATA og SPSS, samt
indtastningsprogrammet EpiData) på ergo-, fysioterapeut, jordemoder og sygeplejeskoler, i fagforeninger og på
postgraduat niveau (speciallægekursus, praksisreservelægeundervisning, praktiserende læger, staff meeting, Århus
universitet, Aalborgdelen af AU lægestudiet o.lign).
Vejledning:
Kandidatuddannelse, 1., 2., 3. og 4. semesterprojekter (fra 2012)
Bachelor, MED(IS), 2. semester (fra 2013)
Censor:
2014-2018: Beskikket censor ved lægeuddannelsen i socialmedicin og i arbejds- og miljømedicin
2006-2010: Beskikket censor ved lægeuddannelsen i epidemiologi og statistik og i arbejds- og miljømedicin

2. Studieadministration: Oversigt over studieadministrative opgaver, eksempelvis medlem
af studienævn, studieleder, semesterkoordinator, fagkoordinator, akkreditering m.v.
2014-: Semesterkoordinator, kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab, 4 (10) semester, 30ECTS
2012-: Modulkoordinator, suppleringskursus A og B i epidemiologi og statistik, 5 + 5 ECTS
2012-: Kursuskoordinator, Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab, epidemiologi og statistik, 1. semester, 5 ECTS
2014-: Kursuskoordinator, kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab, valgfag i registerforskning, 3. semester, 5
ECTS
2014-; Kursuskoordinator, bacheloruddannelse i medicin/medicin med industriel specialisering, 2. semester, folkesundhed,
5 ECTS
2006-2010: Postgraduat Klinisk Lektor, Samfundsmedicin, Århus Universitet og Uddannelsesregion Nord. Varetog primært
planlægningsopgaver (uddannelsesprogrammer mv) i relation til postgraduat lægeuddannelse, vejledning af
uddannelsesafdelinger og vurdering af uddannelse
1985-89: Fagstudienævnssekretær, KAS Herlev (KU), prægraduat undervisningsplanlægning

3. Universitetspædagogiske kvalifikationsforløb: Oversigt over gennemførte
universitetspædagogiske kursusforløb, PBL-kurser, workshops, udviklingsprojekter,
kollegial supervision o.l.
2013: PBL-kursus, Aalborg Universitet
2013: Grundkursus, Aalborg Universitet
2012: Workshop om gruppebaseret projekteksamen, Aalborg Universitet
2011: PhD Supervisor Course, Aalborg Universitet

4. Anden form for kvalificering: Konferencedeltagelse, debatindlæg, oplæg m.v. i relation til
uddannelse, "Undervisningens dag", o.l.
2015: Deltagelse i Undervisningens Dag

5. Undervisningsudviklingsforløb og undervisningsmateriale: Oversigt over medvirken til
udvikling af nye moduler, undervisningsmateriale, uddannelser, e-learning, samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere o.l.
2015: Udvikling af valgfag i registerepidemiologi, kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
2014: Udvikling af PhD-kursus i datadokumentation; udvikling af kursus i avanceret epidemiologi og regressionsanalyse
2013: Udvikling af kursus i epidemiologi og statistik, kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
2013: Udvikling af suppleringskurser til epidemiologi og statistik
2011: Deltagelse i udvikling og akkreditering af kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab

6. Nominering til og/eller modtagelse af undervisningspriser.
Skriv dit svar her...

7. Evt. personlige refleksioner og initiativer: Personlige overvejelser knyttet til undervisning
og vejledning, ønsker til og planer for pædagogisk videreudvikling, planer for opfølgning på
undervisningsevalueringer m.v.
Skriv dit svar her...

8. Andet.
Skriv dit svar her...

