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Møde den: 28. februar 2018 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, Irene Dige, 
Louise Hauge Matzen, Golnoush Bahrami Møller, Line Vang Madsen, Hanne 
Baunwall, Elias Rezai, Katrine Mølgaard Johannsen, Janet Bürger 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard og studievej-
leder Dorte Lindvald Pedersen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Sekretær: Gugge Smedegaard 
 
 

REFERAT 

 
Dagsorden: 
 

1. Ny version af lærebogsmateriale i Radiologi 
2. Forslag til nyt valgfag 
3. Efterårssemesteret starter i uge 35 i efteråret 2018 
4. Undervisningen den 21. september – AU fylder 90 år 
5. Orientering fra Studieleder/Nyt fra uddannelsesgruppen på IOOS 
6. Eksamensplanen sommer 2018 
7. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Ny version af lærebogsmateriale i Oral Radiologi 
 
Der er udkommet ny version af lærebogen om stråling. Denne erstatter den 
tidligere version af samme lærebog fra 2011. Der er ikke tale om en udvidelse 
af pensum. 
 
Titel: Strålebogen for tandfagligt personale. 
Forfattere: Ann Wenzel og Mie Wiese. 
Forlag: Munksgaard, Danmark. 2018. 
 
Der er kommet ny artikel i Tandlægebladet om billeddannende metoder. 
Denne erstatter to tidligere tandlægebladsartikler fra 2009. Der er tale om en 
reduktion i pensum, da denne artikel er væsentligt kortere end de tidligere. 
 
Titel: Aktuelle udviklinger inden for billeddiagnostik. 
Forfattere: Ann Wenzel og Anne Møystad. 
Tandlægebladet 2018; 122: 16-26. 
 
Beslutning pkt. 1: Vedtaget. 
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Ad pkt. 2 Forslag til nyt valgfag 
 
Der er siden sidste møde kommet et nyt forslag til valgfag for 5. semester 
for efteråret 2018 med titlen ”Klinisk fotografering”. 
 
Kurset vil kunne tilbydes af Kim Sørensen, som allerede er tilknyttet 
IOOS, og vil komme til at omfatte en kort introduktion efterfulgt af prak-
tisk øvelse på klinikken med optagelse af kliniske billeder af hinanden. 
 
Kursets varighed er 3 timer og der vil være 12 pladser på kurset – som 
eventuelt vil kunne gennemføres 2 gange på en dag (så der vil være 24 
pladser i alt). 
 
Beslutning pkt. 2: Valgfag ”Klinisk Fotografering” er vedtaget, men det 
skal suppleres med en patientfotograferingsopgave, som de studerende 
skal udføre efter at have gennemgået kurset. Opgaven skal godkendes, før 
den studerende får sine ECTS point. 
 
  
 
Ad pkt. 3 Efterårssemesteret starter i uge 35 i efteråret 2018 
 
Timeplanlægningen er kommet med et forslag til, hvordan undervisnings-
presset kan afhjælpes på hhv. 5. og 9. semester, hvor både de studerende 
og underviserne har været meget pressede på den teoretiske undervisning. 
 
Ved at lade den teoretiske undervisning starte i ugen op til 01. september 
– der i 2018 hedder uge 35 – og inden klinikkerne går i gang, kan presset 
afhjælpes. Der er IKKE tale om en udvidelse af undervisningen eller antal un-
dervisningstimer, og ECTS forbliver de samme. 
 
Beslutning pkt. 3: Vedtaget. 
 
 
 
Ad pkt. 4 Undervisningen den 21. september – AU fylder 90 år 
 
AU har i samarbejde med Studenterrådet inviterer alle studerende og an-
satte til fest den 21. september 2018 i anledningen af AU’ 90års fødsels-
dag. Festen er planlagt således, at deltagerne vanskeligt kan varetage stu-
diet eller undervisningen, såfremt man deltager. 
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Det er aftalt på IOOS, at hele instituttet i fællesskab skal beslutte om - og 
hvordan undervisningen i den forbindelse skal afvikles. 
 
Beslutning pkt. 4: Studienævnet indstiller til der holdes undervisnings-
fri d. 21. september 2018. 
 
 
 
Ad pkt. 5 Orientering fra Studieleder/Nyt fra IOOS uddannelsesgruppe 
 

a) Sag vedr. fejl i undervisningsplanlægningen. 
b) Afslag på ansøgning om annullering af brugt eksamensforsøg. 
c) Afslag Kandidatspeciale. 

 
 
 
Ad pkt. 6 
 
Eksamensplanen for sommeren 2018 er udsendt til medlemmerne. 
 
Beslutning pkt. 6: Studienævnet har en ændring hvis det kan lade sig 
gøre. Eksamensplanen godkendt under forudsætning af at Protetik be-
kræfter at planen er mulig at gennemføre. 
 
 
  
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
 
Mødet sluttede kl. 17.50. 
 
EK/gs 01.03.2018 
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