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Møde den: 20. februar 2019 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Golnoush Bahrami Møller, Louise 
Hauge Matzen, Jes H. Nielsen, Irene Dige, Katrine Mølgaard Johannsen, Helle 
Lassen Zerpernick, Ellen Holck Kristensen, Line Vang Madsen, Valerie Senger 
 
Deltagere observatører: Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe, Timeplanlæg-
ger Gugge Smedegaard, Studievejleder Dorte Lindvald Pedersen 
  
 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Fastholdelsesrapport Odontologi 
2. Godkendelse af eksamensplanen for sommeren 2019 
3. Valgfag efteråret 2019 
4. Studieordningsrevision 
5. Personsag 
6. Sagsbehandling siden sidst 
7. Orientering fra Studieleder 
8. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1 Fastholdelsesrapport Odontologi 
 
Aarhus Universitet ønsker at styrke arbejdet med fastholdelse på en række 
udvalgte uddannelser. AU har derfor bedt Danmarks Evalueringsinstitut 
EVA om at understøtte udviklingsarbejdet med analyser baseret på data 
fra en række spørgeskemaundersøgelser om frafald og fastholdelse, som 
EVA har gennemført blandt studerende, der fik tilbudt en studieplads gen-
nem KOT i sommeren 2017. 
 
Formålet med analysen er at opnå ny viden om forhold, som formodes at 
have betydning for frafaldet og fastholdelsen på de udvalgte uddannelser, 
og som i videst muligt omfang kan kvalificere den videre proces med fast-
holdelsesarbejdet på AU. 
 
Studienævnet havde læst rapporten, og var enige om, at den på grund af 
den lave svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen, på ingen måde 
kunne bidrage til arbejdet med fastholdelse af studerende på tandlægeud-
dannelsen. Studienævnet bad studielederen bringe budskabet om rappor-
tens dårlige kvalitet videre i HUF. 
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Ad pkt. 2 Godkendelse af eksamensplanen for sommeren 2019 
 
Studienævnet gennemgik udkastet til sommerens eksamensplan. Studie-
nævnet havde få kommentarer og ønsker om ændringer, der videregives 
til eksamensplanlægningen.  
 
Ad pkt. 3 Valgfag efteråret 2019 
 
På mødet i januar blev det aftalt, at der skulle indhentes yderligere oplys-
ninger om indhold på to nye forslag til valgfag.  
 
Studienævnet gennemgik de fremsendte materiale på de to nye forslag og 
var meget begejstret. Følgende valgfag er således besluttet at skulle udby-
des i efteråret 2019:  
 
Kofferdam: 5. og evt. 9. semester 
Orale komplikationer af cancerbehandling: 9. semester  
Klinisk fotografering: 5. semester 
Parodontologi: 9. semester 
Endodonti 9. semester (begrænset deltagerantal) 
 
Ad pkt. 4 Studieordningsrevision 
 
På baggrund af studienævnets spejling samt arbejdsdagene i januar er der 
nu udarbejdet et udkast til kommissorium samt en projektplan til projekt-
gruppen for ”Delprojekt Bachelor-og kandidatuddannelsen i Odontologi”.  
 
Studienævnet gennemgik projektplan og kommissorie. Med enkelte kom-
mentarer og rettelser blev udkastet godkendt. 
 
Ad pkt. 5 Personsag 
 
Der er indkommet en sag til studienævnet vedr. ansøgning om annullering 
af prøveforsøg. Studienævnet behandlede sagen og besluttede at give af-
slag på ansøgningen. 
 
 
Ad Pkt. 6 Sagsbehandling siden sidst 
 
Ingen kommentarer hertil. 
 
Ad. pkt. 7 Orientering fra Studieleder 
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Der var kommet en henvendelse fra KOF med et ønske om flere ressourcer 
på klinikken. Baggrunden herfor var, at flere studerende har givet udtryk 
for, at der var for lange ventetider på de kliniske lærer i forbindelse med 
patientbehandlingen. 
 
Studienævnet har imidlertid ikke ansvaret for tildeling af lærerkræfter, og 
har derfor videregivet henvendelsen til studielederen. Det er dog studie-
nævnets ønske, at de studerendes ventetid i den kliniske undervisning ge-
nerelt nedbringes. Studielederen vil gå videre med sagen. 
 
Studielederen orienterede om, at hun på møde i koordinationsgruppen har 
rykket for, at de aflyste Cesu workshops om uddannelsestænkning, prøvefor-
mer, didaktik mv. snarest muligt tilbydes til studienævn, studieledere samt de 
faglige ansvarlige. Studielederen har desuden foreslået at slå ”3-trins-raket-
ten” sammen til to trin, og således fremskynde og effektivisere processen. Stu-
dienævnet har længe ventet på input fra Cesu, og kunne kun bakkede op om 
studielederens initiativ. 
 
Ad pkt. 8 Eventuelt: 
 
De studerende gav endnu engang udtryk for utilfredshed med, at der mangler 
patienter til behandling, og at ”hamstring” af de behandlinger, man gerne 
ville foretage senere, i alt for høj grad forekommer. 
 
Lederen af Fællesklinikken gjorde rede for hvilke tiltag der siden årsskiftet 
var gjort for at få flere patienter i spil. De studerende vil afvente effekten 
heraf. 
 
 
 
Meddelelser: 
 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
Mødet sluttede kl. 18:00 
EK/lls 
 
Mødet sluttede 18:50 

http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/

