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Aftagerpanelernes formål 
Health ønsker at have en løbende dialog med aftagere af fakultetets dimittender. Af-
tagerpanelerne er en vigtig kilde til inspiration og viden om udvikling på uddannel-
sernes beskæftigelsesområde og i professionerne. Panelerne spiller en væsentlig rolle 
i den løbende kvalitetssikring af vores uddannelser ved at rådgive studieledere, un-
dervisere og studerende i studienævn, institutledelser og dekanat i uddannelsesmæs-
sige spørgsmål.  
Healths aftagerpaneler skal særligt medvirke til, at  

• Uddannelserne er samfundsrelevante og af høj kvalitet. 
• Uddannelsernes kompetenceprofiler afspejler aktuelle og fremtidige sam-

fundsbehov.  
• Uddannelsesmiljøerne har udsyn og indsigt i væsentlige udviklingstendenser i 

uddannelsernes beskæftigelsesområde og i sammenlignelige uddannelsesud-
bud internationalt.  

• Nye uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter iværksættes, når der opstår 
behov i samfundet. 

• Rådgive i udvikling af uddannelserne og i forbindelse med nye uddannelses-
initiativer. 

• Inspirere til og udvikle samarbejder om studenterprojekter, herunder er-
hvervsorienterede specialer og praktikophold til fremme af dimittendernes 
kompetenceopnåelse, afklaring af karrieremuligheder og beskæftigelsesmu-
lighed.  

• Udbrede kendskabet til, at eksterne parter kan indgå i samarbejder om stu-
denterprojekter.  

• Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser og dimittendernes kompeten-
cer. 

Uddannelsesmiljøerne inddrager derfor ved årlige møder aftagerpanelerne i strategi-
ske drøftelser af uddannelserne, deres udvikling og udviklingspotentiale samt kvali-
tet. Panelerne og enkeltstående panelmedlemmer kan derudover inddrages i kon-
krete udviklingsaktiviteter eller arrangementer med fx et karriereperspektiv. Derud-
over inddrages aftagerpanelerne i forbindelse med evaluering af uddannelserne, der 
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finder sted hvert 5. år, lige som panelerne er formelle høringsparter i udvikling af nye 
studieordninger og nye uddannelsesinitiativer. Samlet har aftagerpanelerne via råd-
givning indflydelse på fremtidens uddannelser på Health og universitetets uddannel-
sesstrategi. 
 
Aftagerpanelernes sammensætning 
Aftagerpanelerne nedsættes for en treårig periode (2023-25). Aftagerpanelerne skal 
dække uddannelsernes beskæftigelsesområde bredt. Medlemmerne skal tilsammen 
have bred indsigt i og erfaring med de beskæftigelsesområder og jobfunktioner, som 
uddannelserne giver adgang til. Panelerne sammensættes derfor under hensyntagen 
til følgende kriterier:  
1. Variation i virksomhedsstørrelser og -type (herunder offentlig/privat). 
2. Relevant variation i medlemmernes organisatoriske rang og jobfunktion.  
3. Balance ift. diversitet og kønssammensætning. 
4. Repræsentation af medlemmer med særlig indsigt i brugerperspektivet (bor-

ger/patient/kunde). 
5. Repræsentation af virksomheder, der er på forkant med udviklingstendenser i ud-

dannelsernes beskæftigelsesområde, herunder særligt den digitale udvikling.  
6. Repræsentation af indsigt i uddannelsesområdet gennem repræsentanter fra 

udenlandske uddannelsesinstitutioner.  
 
Aftagerpanelernes virke 

• Aftagerpanelerne mødes min. årligt og hyppigere, hvor ændringer i uddannel-
sers rammevilkår eller aktuelle udviklingsinitiativer medfører behov for en 
tættere aftagerdialog.  

• På møderne bidrager panelmedlemmerne med deres viden, erfaringer samt 
perspektiver på uddannelsesstrategiske spørgsmål og indgår aktivt og nysger-
rigt i drøftelser om aktuelle udfordringer og dilemmaer i udvikling og kvali-
tetssikring af uddannelserne.  

• Aftagerpanelet ledes af et formandskab, der består af en aftagerrepræsentant 
samt studieleder.  

• På første møde i det nye aftagerpanel vælger panelmedlemmerne en repræ-
sentant til at indgå i formandskabet.  

• Studieleder indkalder til møderne og formandskabet fastsætter dagsorden for 
mødet under inddragelse af studienævn, institutledelsen og evt. også de øv-
rige medlemmer af panelet. 

• Medlemmer af studienævnet samt relevante viceinstitutledere for uddannelse 
deltager i de årlige møder. Prodekan for uddannelse deltager i perioden min. 
én gang i møde med hvert aftagerpanel.  

• Referater fra møderne sendes til medlemmer af panelet, studienævn, vicein-
stitutledere for uddannelse samt prodekan for uddannelse.  

• Fakultetet, Health, afholder medlemmernes rejseudgifter i forbindelse med 
mødeaktivitet. 


