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Møde den: 18. november 2019 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611-121 B 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes H. Nielsen, Irene Dige, Katrine 
Mølgaard Johannsen, Simone Uggerholm, Ellen Holck Kristensen, Valerie 
Senger 
 
Deltagere observatører: Studievejleder Dorte Lindvald Pedersen, Time-
planlægger Gugge Smedegaard, Leder af fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Afbud: Golnoush Bahrami Møller, Louise Hauge Matzen, Helle Lassen Zer-
pernick 
 
  
 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
 
 

1. Besøg af Liv Tholstrup, ”Feedback” 
2. Valgfag efteråret 2020 
3. Status på Studieordningsrevisionen 
4. Orientering fra Studieleder m.fl. 
5. Sagsbehandling siden sidst 
6. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Besøg af Liv Tholstrup, ”Feedback” 
 
På baggrund af statusmødets handleplan vedr. behov for en øget indsats 
omkring feedback til de studerende, havde Studienævnet besøg af pæda-
gogisk konsulent Liv Tholstrup.  
 
Det blev besluttet, at studienævnet på næste møde i december drøfter, 
hvilke tiltag til bedre/mere feedback i undervisningen, der kan igangsæt-
tes nu og hvilke, der skal indarbejdes i udviklingen af de nye kurser i de 
kommende studieordninger.  
 
Ad pkt. 2 Valgfag efteråret 2020 
 
Studienævnet besluttede at to kendte valgfag udbydes i efteråret 2019, så-
fremt underviserne accepterer dette: 
 
Kofferdam – til 5. og 9. semester 
Slimhinder – 9. semester 
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Da der minimum skal være to valgfag at vælge imellem både på hhv. 5. og 
9. semester, kom studienævnet med forslag til følgende emner:  
 
Bidhævning for 9. semester 
Stresshåndtering (didaktik, kommunikation) til 5. og 9 semester 
 
Det blev aftalt, at Studieleder undersøger mulighederne for at etablere et 
valgfag om stresshåndtering og i øvrigt forhøre sig hos instituttets andre-
uddannelser, med henblik på at få inspiration til nye emner. Desuden vil 
studieleder bringe spørgsmålet om nye valgfagsmuligheder op i uddannel-
sesgruppen på IOOS 
 
Studienævnsformanden undersøger muligheden for et valgfag om Bid-
hævning.  
 
Det blev besluttet, at der på mødet i december skal ligge faste emner klar 
til endelig beslutning vedr. udbud af valgfag til efteråret 2019. 
 
Ad pkt. 3 Status på Studieordningsrevisionen 
 
Delprojektlederen opdaterede studienævnet på revisionsarbejdet. Der ar-
bejdes i øjeblikket på færdiggørelse af kompetenceprofilen samt en pro-
cesplan for arbejdet i projektgruppen frem mod foråret 2020. De indle-
dende drøftelser om hvilke fælleselementer af undervisning, der kan gå på 
tværs af uddannelserne er gået i gang. Der arbejders ligeledes på, at få 
flere kræfter ind i delprojektgruppen. 
 
Inge Hougaard Ipsen fra HE-Studier overtager den administrative under-
støttelse af delprojektgruppen efter Lise Lotte Steentoft. 
 
 
Ad pkt. 4 Orientering fra Studieleder m.fl. 
 
Nyt fra Studienævnsformanden: 
 
Desværre er de studerende, ved en fejl, ikke opstillet til det officielle valg 
til det kommende år i Studienævnet, trods et gennemført valg i OF. Stu-
dienævnsformanden opfordrer de studerende til fortsat at deltage og en-
gagere sig i Studienævnets arbejde. Studienævnet vil samarbejde i respekt 
for de studerendes holdninger og input. De nuværende studienævnsmed-
lemmer vil igangsætte en beskrivelse af, hvordan valg til studienævnet fo-
regår og hvilke deadlines, der skal overholdes. 
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• Status på ”Dukseordningen” på laboratorierne 
Ordningen synes at fungere 

 
• AU’s gymnasiesamarbejde 

 
AU har igangsat et samarbejde med gymnasierne, som Health nu også 
er en del af. Eva Karring er udnævnt til repræsentant for Health.  
Der arbejdes allerede med ”Det rullende universitet” og der opfordres 
til, at Tandlægestuderende deltager ved, at tage med ”bussen” og f.eks. 
demonstrerer hvordan man arbejder med sine hænder på studiet. 
 
Der foregår desuden ”live streaming” af noget af universitetets under-
visning ud til gymnasierne. 
 
• Årets underviser blev Afdelingstandlæge, Jørn Lund Jepsen 

 
 
Ad pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst 
 
En enkelt sag om afslag på afmelding af eksamensforsøg blev gennemgået. 
Her var omstændigheden specielt således, at den studerende, der forlod 
eksamen på grund af sygdom, havde afleveret sin opgave, som derfor bli-
ver bedømt. Herved er eksamensforsøget brugt, og kan ikke ”gives til-
bage”. 
  
Ad pkt. 6 Eventuelt 
 
Studienævnsformanden rettede opmærksomheden på, at studienævnssekre-
tær Lise Lotte Steentoft går på efterløn primo december. Der lød en stor tak til 
Lise Lotte for mange års betjening af studienævnet. 
 
Inge Hougaard Ipsen fra HE-studier overtager efter Lise Lotte, og deltager 
første gang på næste møde den 17. december 2019. 
 
 


