
Titel National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling 

Kvalifikationsbeskrivelse 

Indhold Undervisningsmål:   

- at de studerende opnår forståelse for, hvorledes den nationale kliniske retningslinje 
er blevet udarbejdet med henblik på at sikre tilslutning til anbefalingen.  

- at de studerende arbejder med de behandlingsmæssige dilemmaer, der ligger til 
grund for udarbejdelse af retningslinjen, og derigennem opnår forståelse for 
tandlægens ansvar for at bidrage til reduktion af antibiotikaforbrug.  

Der fokuseres på faktuel viden om udarbejdelse af en national klinisk retningslinje til 
et niveau, hvor de tandlægestuderende bliver i stand til at læse og forstå retningslinjen 
specielt med henblik på evidensens kvalitet og anbefalingens styrke for det stillede 
kliniske spørgsmål (pico-spørgsmål).  

Derudover fokuseres på kliniske cases inden for rammerne af den nationale kliniske 
retningslinje, hvor de studerende i grupper diskuterer sig frem til valg af behandling. 
Der argumenteres for dette over for de øvrige deltagere. Fagansvarlige lærere er 
konsulenter i forbindelse med arbejdet, præsenterer case og styrere 
plenumdiskussionen efterfølgende. 

Underviser Ellen Frandsen Lau, Bjarne Klausen, Rodrigo Lopez, Lise-Lotte 
Kirkevang 

Timer - Uge – Periode 6½ time 

Faglige forudsætninger sv.t. 5. sem. tdl. studiet 

Undervisningsformer forelæsninger alternerende med gruppearbejde 

Kommentarer til undervisningsform 

Eksamensoplysninger aktiv tilfredsstillende deltagelse noteres 2 gange i løbet af 
kurset. 

Censur: intern censur 

Bedømmelse: bestået/ikke bestået 

Bemærkninger: Der skal opnås kursusattest for gennemførelse af Valgfag x 

Hjælpemidler: 



Eksamenstid:  

Litteratur National Klinisk Retningslinje for Brug af Antibiotika ved 
Tandlægebehandling (NKR37) 

Pensum NKR37 

Studieordninger 

Forudsætningsaktivitet Orientering i NKR37 

Deltagerbegrænsning ingen 

Semesterplacering 5. sem. og 9. sem.  

Øvrige oplysninger 
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