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Møde den: 07. november 2017 kl. 16.15 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Helle Tolboe, Irene 
Dige, Hanne Baunwall, Janet Bürger, Freja Barslund, Line Vang Madsen 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Dorte Lindvald Pe-
dersen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Nye bøger i Mikrobiologi og Immunologi 
2. Ny udgave af lærebog i Epidemiologi og Biostatistik 
3. Ny udgave af lærebog i lokalanalgesi 
4. Undervisningspriser – hvem gør hvad? 
5. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe (Trivselsdag på IOOS) 
6. Kommentar til Studienævnet fra Sektion for Parodontologi 
7. Undervisningsevaluering Foråret 2017 
8. Orientering fra Studieleder 
9. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Nye bøger i Mikrobiologi og Immunologi 
 
Sektion for Mikrobiologi og Immunologi har sendt en anmodning om ibrugtagning 
af nye bøger i faget. 
 
Der er udkommet en ny lærebog i Immunologi på dansk, redigeret af Christian 
Kanstrup Holm fra Institut for Biomedicin og forfattet af medarbejdere primært fra 
Health, Aarhus universitet. 
 
Det relevante pensum for tandlægestuderende udgør 181 siders eksamensstof og 14 
siders orienterende stof. Der er mange billeder og bogen er meget pædagogisk og let 
læselig. Prisen er lettere forøget i forhold til den gamle bog. 
 
For så vidt angår Mikrobiologi ønskes den gamle Lippincott’s lærebog udskiftet. 
Bogen ”Medical Microbiology and Immunology for Dentistry” af Nejat Düzfünes fra 
2016 (forlaget Quintessence), er målrettet tandlægestuderende, og har kun én forfat-
ter, hvilket giver ensartethed i fremstillingen. 
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Omfanget af sider, der skal læses, er ikke væsentlig ændret, og prisen er med studen-
terrabat omtrent den samme som den gamle bog af Lippincott. 
 
Studienævnet har imødekommet ibrugtagning af begge de nye bøger med virkning 
fra foråret 2018. Det er ligeledes besluttet, at det skal være muligt for studerende, 
der har været tilmeldt kurset tidligere, men som endnu ikke har bestået eksamen – 
og som er i besiddelse af de ”gamle” lærebøger, at gå til eksamen efter disse til og 
med sommereksamen 2018. 
 
Ad pkt. 2 Ny udgave af lærebog i Epidemiologi og Biostatistik 
 
Der foreligger nu en ny, 3. udgave af bogen ”Epidemiologi og Evidens”. Bogen er let-
tere omstruktureret, og der er indført ”indholds-bokse” i starten af hvert kapitel, 
hvilket gør bogen lettere at anvende som opslagsværk. Litteraturen udgør et let øget 
sidetal, hvilket imidlertid er udtryk for det ændrede layout. 
 
Studienævnet imødekom ibrugtagning af den nye 3. udgave af bogen ”Epidemiologi 
og Evidens” til det kommende kursus i Epidemiologi og Biostatistik i januar 2018. 
Studerende, der har erhvervet sig den gamle 2. udgave, kan benytte denne i en over-
gangsperiode – dvs. til og med kurset i januar 2018.  
 
 
Ad pkt. 3 Ny udgave af lærebog i Lokalanalgesi 
 
Der er kommet en ny, 2. udgave af den aktuelle lærebog i Lokalanalgesi: 
”Local Anaesthesia in Dentistry”, 2017. Den nye bogudgave, der erstatter 1. udgave 
fra 2008, indeholder bl.a. ny illustrationer, et kapitel om computerstyret lokalanal-
gesi, faktabokse m.m. Disse tiltag øger sidetallet med ca. 30 sider. 
 
Studienævnet har imødekommet ibrugtagning af den nye 2. bogudgave fra septem-
ber 2018. Studerende der allerede har erhvervet sig den gamle 1. udgave kan til og 
med efteråret 2018, læse – og gå til eksamen efter denne. 
 
 
Ad pkt. 4 Undervisningspriser – hvem gør hvad? 
 
I anerkendelse af den store indsats fakultetets undervisere yder, har dekanatet be-
sluttet, at der fra 2018 og frem skal uddeles en række undervisningspriser på Health. 
Prismodtagerne af de nye undervisningspriser skal vælges af de studerende på det 
pågældende studie. Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til dette tiltag. Kon-
kret vil hvert studienævn på Health kunne disponere over 5.000 kr. til uddeling af 
pris. 
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Det er pålagt studienævnene, at tage stilling til, hvordan valgproceduren skal udfor-
mes og i hvilket forum uddelingen skal ske. I forhold til sidstnævnte gør prodekanen 
opmærksom på fakultetets årlige uddannelsesdag som en mulighed. 
 
Studienævnet besluttede at uddelegere udvælgelsen af undervisningsprisen til Odon-
tologisk Forening, og opfordrer til, at inkludere pengeprisen i den allerede eksiste-
rende begivenhed og udvælgelsesproces til ”årets buket”. Beslutningen om, I hvilken 
forbindelse selve overrækkelsen skal finde sted, overlades til Odontologisk Forening. 
 
 
Ad pkt. 5 Udpegning af medlemmer til arbejdsgr. (Trivselsdag på IOOS) 
 
På statusmøde i juni måned (for tandplejeruddannelsen og den kliniske teknikerud-
dannelse) blev det aftalt med Charlotte Ringsted, at IOOS afholder en fælles trivsels-
dag (forebyggelse af stress) for alle studerende på IOOS foranlediget den sidste stu-
diemiljøundersøgelse. Studienævnet havde til opgave at udpege en VIP og en stude-
rende, der skal deltage i tilrettelæggelsen af en sådan trivselsdag. 
 
Studienævnet drøftede hvordan det vil være muligt, på en ”trivselsdag” for alle IOOS 
uddannelserne, målrettet at sætte fokus på/arbejde med de stressrelaterede udfor-
dringer de tandlægestuderende har. Det blev på baggrund heraf besluttet, at de to – 
på mødet udpegede deltager i arbejdsgruppen: Eva Karring og Hanne Baunwall, ind-
henter viden om de stressfremkaldende faktorer i tandlægeuddannelsen i hhv. stu-
diemiljøundersøgelsen samt i studievejledningen på Health. På baggrund heraf vil 
de gå ind i arbejdet med trivselsdagen og forsøge at få indflydelse på indlæg og 
events, der understøtter netop de tandlægestuderendes udfordringer. 
 
 
Ad pkt. 6 Kommentar til Studienævnet fra Sektion for Parodontologi 
 
Sektion for Parodontologis har sendt sine kommentarer til Studienævnets behand-
ling af undervisningen i Parodontologi og til tre af Studienævnets referater. Det dre-
jer sig om referaterne af: 02.11.2015, 19.09.2016 samt 21.11.2016. 
 
På baggrund af det fremsendte materiale har Studienævnet besluttet, at tage Sektion 
for Parodontologis kommentarer til efterretning. 
 
Ad pkt. 7 Undervisningsevaluering Foråret 2017 
 
Undervisningsevalueringerne for foråret 2017 samt de fagansvarliges kommentarer 
foreligger. 
 
Studienævnet gennemgik – og nåede næsten gemmen bacheloruddannelsens evalue-
ringer, og havde fokus på følgende områder: 



 
 

  
  

Side 4/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

 
Klinisk undervisning på FK: 
 

1) Der synes at være en lettere diskrepans mellem det, der doceres i den teoreti-
ske undervisningen og den undervisning, der gives ”ved stolen”. For at til-
stræbe en større harmoni, foreslår Studienævnet, at stamafdelingerne TA, PA 
og Protetik f.eks. i forbindelse med den kliniske læredag i januar, bidrager 
med en præcisering af fagområdernes retningslinjer. 
 

2) Der synes ligeledes blandt de studerende, at være en usikkerhed omkring 
brugen af prisaftaler, rekvisitioner m.m. i forbindelse med behandlingerne. 
Studienævnet opfordrer til, at de ansvarlige for den kliniske undervisning 
adressere denne udfordring.  

 
Ad pkt. 8 Orientering fra Studieleder 
 

a) Ændret praksis ifbm. eksamen i odontologisk klinik: Studerende på 10. se-
mester har tidligere kunnet vælge dato for, hvilken dag man gerne vil op. 
Dette kan studieadministrationen ikke tilbyde fremover, og de studerende til-
deles således en vilkårlig eksamensdato.  
 
Studieadministrationen har efterfølgende oplyst, at der ikke vil blive mulig-
hed for at bytte eksamensdato indbyrdes.  
 

b) Ny personaliseret studieportal er gået i luften: Ifølge studievejledningen de 
studerende glade for tiltaget. 

c) Studieledertal: Udsættes til næste møde 
d) Visionsseminar: Der foreligger endnu ikke et færdigt visionspapir. Studie-

nævnsformanden kunne imidlertid oplyse, at visionspapiret kommer på 
dagsordenen på næste møde. 

 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
EK/lls 
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