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PLACERING 
9. semester 

FORMÅL 
At sætte dem studerende i stand til at reflektere over relevante anamnestiske og kliniske oplysninger samt 
gøre rede for behandlingsbeslutninger. 

MÅL  

• At sætte de studerende i stand til at forholde sig kritisk til allerede gennemførte behandlinger 
• At de studerende arbejder med journaler med behandlingsmæssige dilemmaer 

INDHOLD  
o Gennemgang af journaler af allerede udførte parodontale behandlinger 
o Gruppediskussion af kvaliteten af ovennævnte udførte behandlinger 
o Opstilling af et revideret behandlingsforløb til fremlæggelse for gruppen 

UNDERVISERE 
Rodrigo López (rlopez@dent.au.dk), Morten Kaarup-Christensen (mkc@dent.au.dk), Fabio Leite 
(fabio@dent.au.dk), Gustavo Nascimento (ggn@dent.au.dk) 

KURSETS VARIGHED 
Kurset omfatter 6 timers undervisning inklusive gruppearbejde og præsentationer på kursusdagen. 

UNDERVISNINGSFORMER 
Hovedsageligt gruppearbejde i 4 grupper á op til 6 studerende samt teoretisk undervisning 
– hver gruppe får en underviser tildelt 
 
Cases lægges på BlackBoard 2 uger inden kursusstart. Læses inden kurset som forberedelse. 
 
 
EKSAMENSOPLYSNINGER 
100 % fremmøde og aktiv tilfredsstillende deltagelse i gruppearbejde og præsentation af gruppearbejde for 
opnåelse af kursusattest. 

BEDØMMELSE  
Bestået/ikke bestået 

CENSUR 
Intern censur 

B prøve 
Den studerendes 2. prøveforsøg er en B-prøve og udbydes som en mundtlig prøve. 

DELTAGERBEGRÆNSNING  
Ja, 24 
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LITTERATUR 
Sektion for Parodontologis vejledninger på BlackBoard og Anbefalet supplerende litteratur på BlackBoard  
 
ØVRIGE OPLYSNINGER 
Tentativt program: 
08:00 - 08:15 Velkomst og introduktion. 
08:15 - 10:00 Gruppearbejde med kliniske cases 
10:00 - 10:30 Pause 
10:30 - 12:00 Gruppearbejde med kliniske cases 
12:00 – 12:30 Frokostpause. 
12:30 – 14:00 Præsentation af gruppearbejde for øvrige grupper 
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