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Møde den: 19. juni 2019 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611-121 B 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Golnoush Bahrami Møller, Louise 
Hauge Matzen, Jes H. Nielsen, Irene Dige, Katrine Mølgaard Johannsen, 
Helle Lassen Zerpernick, Line Vang Madsen, Ellen Holck Kristensen 
 
Deltagere observatører: Studievejleder Dorte Lindvald Pedersen, Time-
planlægger Gugge Smedegaard 
 
Afbud: Leder af fællesklinikken Helle Tolboe, Valerie Senger 
  
 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Kvalitetssikring af tandlægeuddannelsens U-days m.m.  
2. Ny udgave af lærebog i Ortodonti - pensumændring 
3. Status på Studieordningsrevisionen 
4. Orientering fra Studieleder m.fl. 
5. Sagsbehandling siden sidst 
6. Eventuelt 

 
 
 
 
Ad pkt. 1 Kvalitetssikring af tandlægeuddannelsens U-days m.m. 
 
U-days-arrangementet (Åbent Hus i starten af marts) for tandlægeuddan-
nelsen laves i samarbejde med tandplejerne, et arrangement, der i mange 
år har løbet af stablen efter samme koncept. Tandplejerne har gennem 
studielederen bedt om, at tandlægeuddannelsen er mere synlig under ar-
rangementerne. 
 
Studievejleder Dorte Lindvald Pedersen redegjorde for indholdet i U-
days-arrangementet, og studienævnet drøftede hvordan de tandlægestu-
derende kunne bidrage mere ind i arrangementet. Det blev aftalt studen-
ter-studievejlederne ”finder” tandlægestuderende, der tidsmæssigt har 
mulighed for at vise rundt m.m. Det blev også aftalt, at repræsentanterne 
for tandlægeuddannelsen briefes om deres rolle og indholdet af præsenta-
tionen af tandlægeuddannelsen og instituttet.  
 
Ad pkt. 2 Ny udgave af lærebog i Ortodonti – pensumændring 
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Der er kommet en ny udgave af undervisningsbogen ”Contemporary Or-
thodontics”. Det er hovedsageligt en opdatering af sideanvisningerne til 
den nye udgave, men der er dog inkluderet et par ”nye” artikler, som er re-
levante for det virke som tandlægerne skal ud og udføre. Overordnet set er 
fornyelsen af pensum ca. 10-15%, hvorimod ca. 85-90% er opdatering. Det 
tidligere pensums sideantal var 535 sider (over 4.semestre) og forslaget til 
det nye pensum er 545 sider – altså en forskel på 10 sider 
 
Studienævnet drøftede omfanget af det nye pensum og godkendte ibrug-
tagning af den nye litteraturhenvisning/lærebog. Samtidig blev det beslut-
tet at den fagansvarlige skal orienteres om reglerne for indførelse af nyt 
pensum samtidig med godkendelsen.  
 
Ad pkt. 3 Status på Studieordningsrevisionen 
 
Delprojektgruppen har afholdt workshop med undervisere fra tandlæge-
uddannelsen den 24. maj. Efterfølgende den 14. juni har delprojektgrup-
pen afholdt møde, som opfølgning på workshoppen. 
 
På mødet den 14. juni blev der udarbejdet en foreløbig struktur for uddan-
nelserne. Der blev også formuleret spørgsmål til fagmiljøet om, hvordan 
de ser sig ind i strukturen, som forventes udsendt i uge 25. Det blev ligele-
des besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med forslag 
til nye bachelorprojekter og kandidatspecialer. Udkast til kommissorium 
hertil udarbejdes af Louise Hauge Matzen. Endeligt kommissorie forven-
tes færdigt i uge 25. 
 
Desuden har formanden for delprojektgruppen Irene Dige deltaget i et ko-
ordinationsgruppemøde den 19. juni. Der er tilfredshed med projektets 
fremdrift. 
 
Ad pkt. 4 Orientering fra Studieleder m.fl. 
 
Fra Studieleder: 

• Orientering fra Statusmødet med Prodekanen den 11. juni: 
Der var ros til uddannelsen, der klarer sig godt på de 5 delpolitik-
ker. Prodekanen anbefaler, at uddannelserne i det kommende år 
arbejder med feedback, forebyggelse af stress, pædagogisk opkvali-
ficering samt frafald på de første to år. 
 

• Tilbud om kursus i ”Entrepreneurskab” – hvad mener studienæv-
net om det?  
Godt og gratis kursus for 40 deltagere udbudt af Cudim, der stræk-
ker sig over en længere periode. Studienævnet bakker op tilbuddet 
og anbefaler en rundspørge om, hvem der kan, når vi har en dato. 
Efterfølgende opfordres der til intern vidensdeling fra kurset.  
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• Kommunikation om delprojektarbejdet til de studerende: 
Instituttet arbejder på et nyhedsbrev til de studerende, i lighed 
med det, der udgår til medarbejdere på instituttet. Nyhedsbrevet 
vil blive offentliggjort via MitStudie.au.dk. 
 

• Fælles Studiestart på IOOS – præcisering 
I omtalen af ”Fælles studiestart” handler det om, at der er nedsat 
en gruppe på IOOS, der laver arrangementer/aktiviteter for IOOS- 
studerende. De individuelle studiestarter for de forskellige uddan-
nelser fortsætter i uændret. 

 
Ad pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst 
 
Der var ingen kommentarer hertil. 
 
 
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
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