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Mødedato: 22. september 2020, kl. 15-17:15 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Ordinært møde i Studienævnet for oral sundhed 
 
Medlemmer:  Ulla Bæk Lindtoft, Chris Ejlerskov, Dorte Lindelof, Uwe Henriksen, 
Observatører: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Lene Meilstrup Martinussen 
(studieleder) 
HE Studier: Inge Hougaard Ipsen (referent) 
Afbud: Ann Cathrine Kolding Andersen (TP); Jensa Ottosdottir 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Orientering: Afgjorte studentersager  

Studienævnet tog orienteringen til efterretning 

 

3. Drøftelse: Strategiske indsatsområder på Healths uddannelser 2020-

2022 

Prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, deltog i dette punkt og oriente-

rede om det strategiske indsatsområde internationalisering. På fakultetet er der 

identificeret fire områder, der oplagt kan arbejdes med i forhold til internationali-

sering af uddannelserne. Disse er: 

i. 10 nye summer university kurser på Health i 2021 

ii. 30 ECTS kursusudbud på engelsk i enten forårs- eller efterårssemester 

iii. Internationale gæsteundervisere på kurser på 15 ECTS eller derover. 

iv. Øget udrejse blandt undervisere  

Lise opfordrede til, at det blev afsøgt hvilke konkrete muligheder, der er for at im-

plementere nogle af disse tiltag på hhv. tandplejer- og klinisk tandtekniker ud-

dannelserne. Opfordringen lød, at der til foråret 2021 gerne måtte ligge konkrete 

forslag til implementering.  

Studienævnet ser det som et område, der kan adresseres i det igangværende ar-

bejde med de nye studieordninger. 

Vedlagt referatet er den præsentation, Lise viste for nævnet.   

 

4. Høring af Plan B – Undervisning og eksamen i tilfælde af, at universi-

tetet skal lukke ned igen 

Health’s omlægningsudvalg har vedtaget, at der på Health planlægges ud fra den 

antagelse, at der i hele studieåret 20/21 vil være risiko for coronasmitte i samfun-

det. Den centrale idé med den beslutning er at sikre, at tingene kan planlægges 

robust i en virkelighed med corona. 

Undervisning og eksamen planlægges i E20 og F21 på to niveauer:  

A) Plan A: Universitetet er åbent og kan fortsætte sit virke under de aktuelle ret-

ningslinjer, hvor bl.a. 1-meterskravet skal overholdes.  
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B) Plan B: Gælder i tilfælde af, at universitet må lukke ned og hovedparten af ak-

tiviteter ikke må afholdes med fysisk fremmøde.  

Studienævnet drøftede et udkast til principper for plan B for undervisning og ek-

samen, der skal træde i kraft, hvis universitetet skulle blive bedt om at lukke ned 

for aktiviteter med fysisk fremmøde. Studienævnet havde ingen yderligere input 

til udkastet til principperne.  

 

5. Orientering: Nyt fra studerende 

Jeppe orienterede om, at studerende (både fra KT og TP), der har deltaget i kli-

nisk oral fysiologi undervisningen dette semester, har været utilfredse med, at un-

dervisningen opleves som værende primært rettet mod tandlæger.  

De studerende oplever, at underviserne er super dygtige, men fokus og eksempler 

er alene tandlægerettede. Information og afgrænsning af, hvad tandplejerne har 

skullet kunne, har manglet. Der har været sene ændringer i lærebog og pensums 

størrelse og noget af undervisningen foregår på engelsk. Det er ikke alle tilfredse 

med, da forståelse af begreberne bliver svær. Studerende har sammenfattet deres 

klagepunkter i et brev. Det blev aftalt, at brevet kan stiles til studieleder, der så vil 

tage hånd om det derfra. På den korte bane efterspørges tid til, at tandplejer- og 

klinisk tandteknikerstuderende kan stille spørgsmål til stoffet.  

 

6. Godkendelse: Tilpasning af prøvebeskrivelse modul 9 i E20 

På modul 9 skrives en opgave om borgere med særlige behov med afsæt i gen-

nemført ekstern praktik.  

Studienævnet godkendte, at rammerne for prøven i E20 ændres, således at det er 

muligt at tage afsæt i enten erfaringer fra ekstern praktik eller i oplæg præsente-

ret på særligt tilrettelagte temadage vedr. borgere med særlige behov. Denne ju-

stering skal kun gælde i E20.  

 

7. Godkendelse: Tilpasning af prøvebeskrivelse modul 12  

På baggrund af afviklingen af modul 12 eksamen sommeren 20, hvor der på 

grund af COVID-19 situationen måtte omlægges eksamenen fra en mundtlig eksa-

mination i en eksamenspatient (BA-patient) til en casebaseret mundtlig eksamen, 

godkendte studienævnet at gøre denne ændring permanent.  

Begrundelsen er, at det vurderes at kunne udprøve de studerendes viden og kom-

petencer på samme vis ved den casebaserede eksamensform. Endvidere har de 

studerende hidtil brugt megen tid og ofte haft mange frustrationer over forløbet 

med BA- patienten, hvorfor den casebaserede eksamensform har den positive ef-

fekt, at de studerende undgår at bruge unødig energi og spekulationer på patient-

forløbet. Ligeledes stilles de studerende mere lige i eksamenssituationen, da for-

løbet med en patient bl.a. beror på samarbejde, herunder mulighed for indkald, 

udmeldelse pludseligt i forløbet mv. 
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8. Drøftelse: Orientering og drøftelse af statusrapport 2020 (16:15-16:35) 

I juni har der været afholdt årlig status for uddannelserne under Studienævnet for 

Oral Sundhed. Studienævnet gennemgik handlingsplanen, der blev besluttet på 

mødet, og drøftede nogle af de tiltag, der var eller skulle sættes i værk.  

 

Klinisk Tandteknikers handlingsplan: 

Det er et indsatsområde, at svarprocenten på undervisningsevalueringer på KT 

skal højnes: Studienævnet ønsker, at der afsættes tid til det i undervisningen og 

planlægges ind i skemaet, og at resultater af evalueringen også drøftes på holdet.  

 

Fagligt miljø omkring protetikundervisningen: Ulla er i dialog med sektionsleder 

for protetik. Chris supplerede med, hvorledes de løbende håndterer udfordringer 

med samundervisning. 

 

Tandplejers handlingsplan: 

Førsteårsfrafaldet – der holdes i 2021 en konference i regi af AU projektet ”First 

Year Experience”, som Lene anbefaler, at studienævnet deltager i.  

Der blev også stillet forslag om at etablere en mentorordning, hvor første års stu-

derende knyttes til 3. årsstuderende og på den måde allerede tidligt opbygger et 

tilhørsforhold til de øvrige studerende og uddannelsen generelt.  

Klinisk Tandtekniker har rigtig god erfaring med sådan en ordning.  

 

9. Orientering: Valg 2020 - få indflydelse på din uddannelse 

Studienævnet blev orienteret om de forestående valg og drøftede, hvorledes de i 

hver deres repræsentationsområder og valggrupper skulle gribe processen an.  

 

10. Nyt fra studieleder mfl., herunder orientering om undervisningen 

E20  

Lene orienterede om, at eksamensplanen ligger klar til godkendelse. Studienæv-

net godkendte, at den kommer i mailhøring med svarfrist torsdag den 24.9.  

 

11. Status på revisionsprojekt for tandplejeuddannelsen og uddannelsen i 

klinisk tandteknik 

Projektet for tandplejeruddannelsen er godt i vej, og der er god energi i arbejdet. 

Der er netop afholdt workshop. Der er ved at blive etableret nye samarbejder mel-

lem arbejdsgrupperne, således at kurser, der skal hænge sammen, også bliver ud-

viklet i en sammenhæng.  

Ansøgningen til Klinisk Tandteknikeruddannelsen er færdig og klar til indsen-

delse i styrelsen. Ansøgningen er godkendt på AU med stor ros. Ulla orienterede 

om, at den planlagte opstart på ny KT uddannelse udskydes til E22. På den måde 

kan uddannelsen starte op sammen med de andre uddannelser (tandplejer og 

odontologi).  
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12. Eventuelt, evaluering af mødet og indkomne punkter til næste møde  

Det blev bragt op, at studerende delvis er bekymrede for fremmøde undervisnin-

gen, mens andre tørster efter mere, og virkelig værdsætter den fremmødeunder-

visning, der afholdes.  

Dorte orienterede om, at der arbejdes på at lave lokaler, der har udstyr, således at 

der kan køres undervisning i både et online og et fremmøde format på en og 

samme tid.  

 


