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Møde den: 11. november 2013 
Odontologisk Studienævn 
 
Til stede: 
Eva Sidelmann Karring (studieleder og formand), Hanne Hintze (stedfortræder), Jes H. Nielsen  
(medlem), Flemming Kemner (medlem), Julie Christiansen (studentermedlem), Louisa 
Hornsturp (studentermedlem), Dorte Krogh Pedersen (studentermedlem), Marie K. Møller  
(studentermedlem) 
 
Desuden deltog: 
Helle Tolboe (klinikleder), Gugge Smedegaard (timeplanlægger), Emilie Leth Rasmussen (stu-
dievejleder), Kasper Nedergaard (studievejleder) 
 
Referat: 
Lise Lotte Steentoft (studienævnssekretær) 
 
Dagsorden:  
 
1. Karakterfordeling for sommereksamen 2013 
2. Studielederen orienterer 
3. Eventuelt 
4. Reformering af tandlægeuddannelsen i Aarhus 
 
 
Studielederen bød velkommen, og informerede om, at den fagansvarlige i Parodontologi, som i 
henhold til beslutningen på sidste studienævnsmøde skulle inviteres til dagens møde, først kan 
komme til næste møde i december. Dagsordenen blev godkendt.  
 
Ad pkt. 1   Karakterfordeling for sommereksamen 2013 
 
Studienævnet tog karakterfordelingen for sommerens eksaminer til efterretning. 
 
Ad pkt. 2   Studielederen orienterer 
 
Eva Karring har været til møde i SST, hvor bl.a. fremdriftsreformen blev drøftet. Især var der 
fokus på problematikken omkring progressionskravene i studieordningen sammenholdt med 
kravet om at studerende skal tilmelde sig 30 ECTS hvert semester uden afmeldingsmulighed. 
SST vil sandsynligvis gå ind i sagen i forbindelse med en høringsrunde for så vidt de 
uddannelser, hvor SST udsteder autorisation. 
 
I øvrigt blev de to uddannelser i hhv. København og Aarhus gjort opmærksom på, at der er 
kommet et øget antal klager og fratagelse af autorisationer fra tandlæger. Derfor blev det 
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indskærpet fra SSTs side, at der ikke må skæres i klinikundervisningen i kommende 
studieordninger, tværtimod. 
 
Prognoseudvalget er færdigt med arbejdet vedr. kortlægning af fremtidens behov for tandlæger. 
Det er vurderet at der bliver brug for flere tandlæger, hvorfor vi fremover på Aarhus 
Tandlægeskole vil bestræbe os på at tage flere studerende ind. 
 
 
I forbindelse med arbejdet med reformering af tandlægeuddannelsen i Aarhus har der været 
arbejdet på et oplæg om at ændre adgangskravet Kemi B til Kemi A, idet uddannelsen i dag 
bruger et semester på at opgradere et gymnasialt fag fra B- til A-niveau. De ca. 20% af 
nyoptagende studerende, der kommer med Kemi A, opnår automatisk merit på 5ECTS ved 
studiestart. Til disse studerende har vi ikke mulighed for at  tilbyde anden undervisning. For at 
have en chance for at ændre dette adgangskrav er det en forudsætning, at de to tandlægeskoler 
er enige om ønsket. Imidlertid ønsker København ikke adgangskravet ændret, idet deres 
undervisning tager afsæt i cellen, og kemiundervisningen gives som tværfaglig undervisning. 
 
Det blev kort drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt, at uddannelserne i København og Aarhus 
på sigt arbejder hen imod ligheder i studieordningerne. Det vil få positiv indflydelse på kvalitet, 
mobilitet på tværs og samarbejde. 
 
Arbejdet med digitalisering af den afsluttende prøve i Odontologisk Klinik er kommet godt fra 
start efter workshoppen med Uno Fors. Det vurderes, at processen frem til ibrugtagning vil vare 
ca. 1½ år, idet de studerende skal gøres bekendte og trygge med værktøjet, før de skal 
eksamineres i en virituel patientcase. Derfor starter vi op på BPE med nævnte i løbet af 2014. 
Det forventes at den første digitale eksamen kan afholdes i sommeren 2015. 
 
Studielederen orienterede fra sit møde med studielederen i Købehavn, herunder interessen i at 
lave et fælles aftagerpanel for de to uddannelser, hvilket er både praktisk og tidsbesparende for 
panelet, idet det kan være vanskeligt at få fuld deltagelse ved møderne. Studienævnet spurgete 
ind til hvordan det nuværende aftagerpanel var blevet sammensat, hvilket den tidligere 
studieleder Mogens Joost Larsen forestod tilbage i 2005. Panelet består af privat praktiserende 
tandlæger, repræsentanter for den kommunale tandpleje, sundhedsstyrelsen, 
tandlægeforeningen, nyuddannede tandlæger, Region Midt, Medu, Københavns Tandlægeskole 
og Tandlægeskolen i Oslo. Det blev foreslået at inddrage millitæret, når et nyt og fælles 
aftagerpanel skal dannes. 
 
I forbindelse med arbejdet med den forestående institutionsakkreditering er studienævnet 
blevet bedt om at udpege en studerende, der skal indgå i en faglig følgegruppe. De studerende i 
studienævnet tog invitationen med i OF og ville følge op herpå. 
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Ad pkt. 3   Eventuelt 
 
Der blev spurgt ind til, hvordan det går med den nye digitale journal. Helle Tolboe og nogle af 
de studerende kunne svare, at det går fint, dog med nogle få ”børnesygdomme”.  
 
Ad pkt. 4  Reformering af tandlægeuddannelse i Aarhus   
 
Studielederen lagde op til ”brainstorm” omkring nytænkning af,  hvordan fremtidens tandlæge 
skal uddannes i Aarhus. Det gav anledning til en positiv dialog med masser af gode idéer. Det 
blev besluttet at studielederen sender et arbejdsdokument/skelet ud snarest, hvori alle 
medlemmer kan nedfælde idéer til struktur/opbygning og sammenhæng. Der arbejdes løbende 
videre i studienævnet med reformeringen, der skal munde ud i et versionsdokument senest i 
foråret 2014. 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.00 
EK/lls 15.11.2013  
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