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Mødedato: 5. februar 2018 kl. 16.00-18.00 
Mødested: Det pædagogiske værksted 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
Deltagere: 
Medlemmer: Gunver Madsen, Lotte Andersen, Jensa Ottosdottir, Uwe Henriksen, 
Ulla Bæk Lindtoft, Sara Johanne Lin, Michael Hecht-Hansen. 
Observatører: Dorte Lindelof (Suppleant, TP) Anne Krøldrup (TP-studerende); 
Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Martinussen (studiele-
der) 
Sekretariat: Drude Jørgensen, Klaus Balle Jørgensen, Merethe Haugaard (ref.) 
 
Fraværende: Marie Louise Pade (observatør/TP-studerende) 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 12.12.2017 

3. Studentersager (lukket punkt) 

4. Kommentering af Vision og strategisk grundlag for IOOS 
uddannelser 

5. Orientering fra studieleder (udgik) 

6. Evt. 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 12.12.2017 

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet fra mødet d. 12.12.2017 og refe-
ratet er dermed godkendt. 

  
Under punktet blev der forespurgt til en række opfølgningspunkter: 
Status for opfølgning på censorformandens rapport: Studieleder har forespurgt, 
men har endnu ikke hørt tilbage. 
Baggrunden for at punktet omkring opfølgning på aftager/censormødet ikke er et 
punkt på studienævnsmødet den 5. februar 2018: Punktet blev udskudt for at give 
plads til punktet vedr. kommenteringen af vision og strategisk grundlag. Kom-
menteringen kan ikke udskydes da fristen for kommentering udløber den 5. fe-
bruar. 
Status for skemalægning for KT: Der er fortsat problemer, hvilket der arbejdes 
med høj prioritet på at udbedre. Det er nødvendigt, at de studerende på uddan-
nelsen tjekker skemaet hver dag, da der kan komme ændringer med kort varsel. 
Status for rekrutteringsfilm: Filmen er under redigering/klip og kommer snart på 
web. 
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3. Studentersager (lukket punkt) 

Studienævnet tog orienteringen om behandlede sager til efterretning.  
 
Under punktet besluttede studienævnet, at fortsætte hidtidig praksis ved hastesa-
ger hvor afgørelser foretages pba. mailhøring i studienævnet. Derudover beslut-
tede studienævnet, at studienævnsformand kan træffe afgørelse i akutte sager, der 
ikke kan afvente mailhøring. 

 
4. Kommentering af Vision og strategisk grundlag for IOOS uddannelser   

Under punktet drøftede studienævnet udkast til vision og strategisk grundlag, 
særligt blev afsnittet vedr. uddannelsernes særkende drøftet.  
Studienævnet fandt, at der skal være fokus på fagprofilers kompetencer frem for 
særkende. Studienævnet kan ikke genkende at forebyggelse, diagnostik og be-
handling alene er et særkende for tandlægeuddannelsen, idet andre uddannelser 
på instituttet også uddanner til at varetage opgaver vedrørende forebyggelse, di-
agnostik og behandling.  
Studienævnet var desuden enige om, at uddannelsen til klinisk tandtekniker bør 
nævnes som en selvstændig uddannelse.  
Endelig fandt studienævnet, at der bør arbejdes for, at de studerende kender hin-
andens kompetencer for at kunne anvende dem fuldt ud i teamsamarbejde efter-
følgende. 

 
På den baggrund har Studienævnsformand Ulla Lindtoft fremsendt den vedlagte 
kommentering på studienævnets vegne.  

 
5. Orientering fra studieleder (udgik) 

Punktet udgik, da mødetiden var fremskredet. 
 

6. Evt.  
Fraværsregistrering: Studerende på klinisk tandtekniker-uddannelsen efter-
spørger klare principper for registrering af fravær. De studerende oplever at en 
studerende, der bliver en ½ time forsinket, bliver registreret for fraværende en 
hel dag, hvilket de studerende finder urimeligt. Studieleder orienterede om, at til-
stedeværelse bliver registreret, når den studerende kommer til klinikken og igen 
når man går, man er som studerende selv ansvarlig for at gøre klinikleder op-
mærksom på, at man er kommet og at man går. Uddannelsesleder udarbejder 
principper for fraværsregistrering og lægger dem på Blackboard. 

 
Kursuskatalog: De studerende på klinisk tandtekniker-uddannelsen er uforstå-
ende overfor, at kursuskataloget fortsat ikke er udarbejdet. De studerende kan 
ikke henføre sig til nogen beskrivelse for uddannelsen og undrer sig meget over, 
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at man kan gennemføre uddannelsen uden at kende sin uddannelse, ud over den 
overordnede beskrivelse i studieordningen. Studienævnsformanden gjorde op-
mærksom på, at arbejdet med udarbejde kursusbeskrivelser er undervejs. 

 
Skemavisning i Web-Untis: Studerende på klinisk tandtekniker-uddannelsen 
ønsker at vide, hvorvidt de kan forvente, at skemaet er opdateret flere dage forud 
for undervisningen skal finde sted. Studienævnsformanden oplyste, at de stude-
rende kan forvente skemaet er opdateret, min. 2 dage, før undervisningen skal af-
holdes, med mindre der er tale om aflysning af undervisningen pba. akut sygdom. 

 
De følgende punkter ønskes behandlet på kommende studienævns-
møde: 
- Processen omkring valg til studienævnet for oral sundhed i E17 
- Hvilken rolle og indsigt har man som observatør i studienævnet? 
- Fejl i eksamensplan for klinisk tandtekniker-uddannelsen 
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