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Møde den: 14. marts 2018 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Hauge Matzen, 
Line Vang Madsen, Elias Rezai, Katrine Mølgaard Johannsen, Janet Bürger 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard og studievej-
leder Dorte Lindvald Pedersen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Afbud: Hanne Baunwall, Golnoush Bahrami Møller, Jes Halfdan Nielsen 
 

REFERAT 

 
Dagsorden: 
 

1. Undervisningsevaluering efteråret 2017 
2. Orientering fra Studieleder 
3. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Undervisningsevaluering efteråret 2017 
 
Undervisningsevalueringerne fra efteråret 2017 foreligger, og der er ind-
hentet kommentarer fra de fagansvarlige. 
 
Studienævnet glæder sig over, at svarprocenten er steget, men kan imid-
lertid også konstatere, at der er et stykke vej til et tilfredsstillende niveau. 
 
Det er utilfredsstillende for kvalitetssikringsopgaven, at ikke alle fagområ-
der har foretaget en undervisningsevaluering. Det samme gør sig gæl-
dende i forhold til, at ikke alle fagområder, der har evalueret, har kom-
menteret evalueringen. 
 
Studienævnet gennemgik alle evalueringerne fag for fag, og glædede sig 
over mange, gode evalueringer. Det blev besluttet handle på følgende: 
 
 
Prækliniske Fag 3 
 
Studienævnet påtager sig, at informere de fagområder, der holder intro-
duktionsforelæsninger om tandlægeuddannelsens- og tandlægefagets 
grundlæggende fagområder, om, at denne undervisning skal prioriteres 
højt, således at forelæsningerne kan virke som et fastholdende element for 
de yngre tandlægestuderende. 
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Odontologisk Kemi og Biokemi 2 
 
Studienævnet ønsker, at formanden indgår i en dialog med den fagansvar-
lige om, hvordan undervisningstimerne anvendes. 
 
Genetik 
 
Studienævnet har taget de studerendes anke omkring undervisningstids-
punktet op til overvejelse. Timeplanlæggeren undersøger om timerne kan 
placeres bedre i forhold til, at give mulighed for at nå på klinikken. 
 
Pædodonti 
 
Studienævnsformanden undersøger de forhold, der optræder i evaluerin-
gen. 
 
KOF 
 
Studienævnsformanden undersøger vedr. tilgængelighed af den vejle-
dende litteratur. 
 
Ad pkt. 2 Orientering fra Studieleder 
 

• Sagsbehandling siden januar 2018, ingen kommentarer. 
 

• Nyt fra Uddannelsesledergruppen IOOS 
 
Uddannelsesgruppen arbejder på mulighederne for fællesunder-
visning på tværs af uddannelserne. I øjeblikket arbejdes der på, at 
lave en fælles indgang for patienter til alle uddannelser på IOOS. 
 
ID påpeger, at fagområderne skal inddrages tidligt i visitationen, 
for at sikre ekspertisen og diagnostiske parametre ved indskrivnin-
gen.  
 

• Nyt fra HUF (Health Uddannelsesforum), ingen kommentarer 
 

• Skærpelse af persondataloven og konsekvensen heraf på tandlæge-
uddannelsen 

 
Skærpelsen betyder, at Studienævnet inden 2019 skal arbejde med ram-
merne omkring skrivning af bachelorprojekterne.  
 
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
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http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.30 
EK/lls 
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