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Mødedato: 15. januar kl. 15.00-17.00 
Mødested: Det pædagogiske værksted 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Medlemmer: Gunver Madsen, Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, 
Ulla Bæk Lindtoft,  
Observatører: Wadeer Dowezai (TP-studerende), Ann Cathrine Kolding Andersen 
(TP-studerende), Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Mar-
tinussen (studieleder);  
Sekretariat: Merethe Haugaard (ref.)  
Fraværende: Michael Hecht-Hansen, Alexander Grøne Hansen (KT-stude-
rende), Dorte Lindelof (Suppleant, TP) og Lene Marie Erhorn (sekretariat) 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (kl. 15.00-15.05) 

Godkendt 
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 18. 12. 2018 (kl. 15.05-15.10) 

Studienævnet godkendte referatet. 
             

3. Studentersager (lukket punkt) (kl. 15.10-15.20) 
Studienævnet tog orienteringen om behandlede sager siden sidste møde til efter-
retning, der var ingen aktuelle sager til drøftelse.   

 
4. Proces for revisionsarbejdet på IOOS’ uddannelser (15.20-15.50) 

A: Fastlæggelse af de overordnede fokuspunkter for revision af tand-
plejeruddannelsen. 
Studieleder fremlagde sin opsamling på studienævnets behandling af fokuspunk-
ter for den kommende revision af tandplejeruddannelsen (Studienævnsmøde 18. 
december 2018). Under punktet omdelte studieleder et udkast til notat udarbej-
det med udgangspunkt i strukturen for Vision og strategisk grundlag for uddan-
nelserne på IOOS og på bagrund af studienævnets behandling i december 
Studieleder gennemgik papirets opbygning og opfordrede studienævnets med-
lemmer til at orientere sig i papiret frem mod næste studienævnsmøde med hen-
blik på at give kommentering og kvalificering inden mødet. Der planlægges efter 
at papirer kan endelig godkendes på næste møde i studienævnet. 
 
Studieleder ønskede på mødet at få studienævnets input til, hvordan man skal 
forstå, at uddannelsens modulstruktur er en styrke. 
Det blev konkluderet, at det ikke er strukturen, som er ønskes fastholdt. I stedet 
ønsker man at bevare og styrke modultanken, hvor de faglige områder integreres i 
et samlet forløb. 
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Det er væsentligt, at de arbejdsgrupper, der fremadrettet skal arbejde med en 
kommende uddannelsesstruktur, skal indhente viden omkring modul-begrebet i 
forbindelse med uddannelsens tilrettelæggelse. 
De studerende udtrykte stærkt ønske om en bedre fordeling af undervisning og 
eksamen på semestrene, hvor der er mulighed for at få prøverne mere spredt og 
mere opdelt. Der ønskes bl.a. mere tid mellem 1. og 2. prøveforsøg, hvor man i 
dag ofte skal op til 2. prøveforsøg få dage efter 1. prøveforsøg. 
 
 
B: Projektgruppe og kommissorie herfor 
Studieleder omdelte udkast til kommissorie for den kommende projektgruppe for 
revision af tandplejeruddannelsen, som studienævnet orienterede sig i og derefter 
drøftede. 
Det blev drøftet, hvorvidt man skal lægge sig op af beskrivelsen for odontologi, ift. 
at TP-uddannelsen bliver et delprojekt under studienævnet. 
Det blev besluttet, at studienævnet nedsætter en projektgruppe, hvor enkelte stu-
dienævnsmedlemmer indgår og hvor der derudover indgår medlemmer rekrut-
tere blandt studerende og i underviserkredsen. 
Studienævnet fremsender kommentarer til kommissorie til Studieleder, hvorefter 
Studieleder tilretter og fremsender endelig udgave til godkendelse. 
 
Studieleder forslog at der blev sammensat en projektgruppe med de følgende pro-
filer: 
Visionært blik 
Humanistisk/samfundsvidenskabelige fagligt blik 
Klinisk blik 
Skriftlige kompetencer 
Læringsperspektiv 
 
Studienævnet foreslog på den baggrund flere kandidater fra både underviserkreds 
og studienævn, herunder en studerende.  
Studienævnet besluttede herefter at overdrage beslutning om endelig sammen-
sætning af projektgruppe til studieleder og i samråd med den relevante personale-
leder. 
Derudover gav flere studienævnsmedlemmer udtryk for at man ønskede at del-
tage i projektgruppen for klinikundervisning. Studienævnsformand og studieleder 
noterede sig navnene. 
I forbindelse med drøftelsen blev behov for ressourcer vendt, specifikt ansattes 
tidsforbrug. Studienævnsformanden understregede at der bliver behov for perso-
ner med engagement, der er villige til at bruge tiden. 

 
5. Inddragelse af bagland i revisionsprocesserne (15.50-16.00) 
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Studienævnet havde en kort drøftelse og konkluderede, at man som medlem skal 
orientere om studienævnets arbejde i de fora og netværk man bevæger sig. Derud-
over opfordrede studienævnet til, at studieledelsen indkalder til alle relevante an-
satte til et fyraftensmøde og orienterer om status for revisionsarbejdet.  
 
 

6. Ny studieordning for klinisk tandteknik (16.00-16.05) 
Studienævnsformand orienterede om status for studieordningen og planlægnin-
gen af det kommende semester. 
Studieordningen er nu godkendt af dekanen. 
Der arbejdes på højtryk for at få de sidste elementer på plads. Særligt ift. udrul-
ningen af de nye kurser på 4. semester, der bl.a. involverer oprettelse af eksterne 
praktiskpladser og valgfagene på 2./4. semester. 
De studerende og underviserne er orienteret om studieordningen, derudover vil 
der være en særskilt mere detaljeret orientering om den eksterne praktik for de 
studerende på 4. semester. 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Godkendelse af eksamensplan for Klinisk tandteknik S19 (16.05-16.15) 
Studienævnet drøftede eksamensplan for klinisk tandteknik-uddannelsen, som-
mer 2019. 
Det er oplyst på eksamensplanen, at ingen hjælpemidler er tilladt på valgfag og 
ekstern praktik. Dette skal ændres til, at alle hjælpemidler er tilladt på valgfag og 
ekstern praktik. 
Prøvedato: Protetisk klinik 1, skal ændres: den 18. juni (udgår), det foreslås i ste-
det, at prøven afholdes den 11. og 12. juni. 
Studienævnet besluttede at udskyde godkendelse til den endelige eksamensplan 
foreligger. 
 
 

8. Godkendelse af mødeplan for studienævnet i foråret 2019 (16.15-
16.25) 
Studienævnet godkendte den følgende mødeplan for F19: 

Tirsdag den 5. februar  
Torsdag den 14. marts  
Tirsdag den 23. april 
Tirsdag den 21. maj 
Tirsdag den 18. juni 

I lyset af de aktuelle revisioner af uddannelser på instituttet forventer studienæv-
net, at det kan blive nødvendigt at indkalde til yderligere (ekstraordinære) studie-
nævnsmøder i foråret. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, 
hvornår det er hensigtsmæssigt at placere møderne, hvorfor der ikke på dette 
tidspunkt meldes mødedato ud.  
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9. Nyt fra uddannelsesledergruppen (16.25-16.35) 

Studienævnsformanden orienterer om det seneste møde i koordinationsgruppen, 
da der ikke har været afholdt møde i uddannelsesledergruppen. 
Studieledelsen har ønske om, at forlænge tandplejeruddannelsen med 30 ECTS 
(½ år) på baggrund af den øgede kompleksitet i tandplejerens virksomhedsom-
råde, herunder: 
 - den demografiske udvikling (flere ældre),  
 -større viden om sammenhæng mellem generelt helbred og den oral sundhed,   
 - politisk fokus på uddannelse i innovation/entrepeneurship,  
 - forbedre muligheden for at videreuddannelse. 
 - større kommunal indsats 
- styrke de kliniske kompetencer for bl.a. at forbedre patientsikkerhed 
 
På samme tid er der en opmærksomhed på at udvidelsen på 30 ECTS først skal 
godkendes før man kan udbyde en 3 ½ årige uddannelse og man ønsker ikke at 
udviklingen af den eksisterende uddannelse skal afvente dette. 
I den forbindelse er der iværksat et arbejde med KU (der også udbyder tandple-
jeruddannelsen) for at få udarbejdet en ny fælles studieordning, der giver mulig-
hed for i højere grad at udvikle lokalt på den 3 årige tandplejeruddannelse. 
Status for dette er, at Lene Meilstrup Martinussen og Ulla Bæk Lindtoft udarbej-
der udkast til fælles studieordning for AU og KU for det 3 årige uddannelsesfor-
løb, der sendes til KUs kommentering i næste uge. 
 
Derudover orienterede studienævnsformanden om det seneste møde i koordinati-
onsgruppen for revision af uddannelserne på IOOS (der har ikke været afholdt 
møde i uddannelsesledergruppen). På dette møde blev det besluttet at justere i 
organisationsbeskrivelsen for den samlede revision, den tilrettede beskrivelse 
fremsendes til studienævnet.  
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Orientering fra studerende (16.35-16.45) 

Prisuddelingen for årets underviser 2018 har fundet sted. Årets modtagere blev: 
Tandplejer: Dorte Snog 
Klinisk tandteknik: Chris Ejlerskov 
De studerende har været glade for at få muligheden for at anerkende undervi-
serne. Der efterlyses dog bedre rammer til overrækkelse af prisen, så flere stude-
rende får mulighed for at overvære det. Det har ikke være muligt denne gang, i 
stedet blev der udarbejdet en video. 
På 1. årgang efterlyses der information om, hvad der skal ske til sommer omkring 
ny holdfordeling. I øjeblikket er der en del uro omkring en eventuel holdændring, 
hvad er formålet og hvordan kommer det til at forløbe? 
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I den forbindelse gjorde studienævnsformanden opmærksom på, at uddannelsen 
løbende må justere holdene, bl.a. for at optimere holdstørrelser ift. eventuelt fra-
fald på uddannelsen og for at forbedre trivsel. Studieleder vil mødes med de stu-
derende på 1. årgang og orientere om dette. 
De studerende på 2. årgang er frustrerede over nyligt afholdt test. Det blev først 
meldt ud at testen varede 1 time og da testen gik i gang fik man at vide, at testen 
varede ½ time, hvilket gav bekymring og oplevelse af tidspres hos de studerende.  
Endelig er der frustration hos studerende på modul 6, hvilket er opstået pba. at 
der på modulet løbende er meldt ud hvad der skal opfyldes ift. indstillingsbetin-
gelser fremfor ved kursets start. 
Afslutningsvis blev det nævnt, at de studerende på 1. semester er frustrerede over 
kliniktiden d.d. var skemalagt frem til kl. 14, men på det tidspunkt kan der ikke 
afvikles sug (afvikles efter kl. 15). Studienævnsformanden gjorde opmærksom på, 
at dette sjældent sker og at de studerende kan planlægge sig ud af det ved at 
hjælpe hinanden, så flertallet kan gå kl. 14. 
 Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Orientering fra studieleder (kl. 16.45-16.55) 
Studieleder havde ingen bemærkninger. 
 

12. Evaluering af mødet (kl. 16.55-17.00) 
Punktet udgik da mødetiden var overskredet. 
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