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Ekstraordinært møde den: 12. maj 2020 kl. 16.00-17.30 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Skype – se mødeindkaldelse for link til mødet 
 
Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Lou-
ise Hauge Matzen, Golnoush Bahrami Møller 
Deltagere observatører: Helle Lassen Zepernick, Ellen Holck Kristensen, 
Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard Johansen, Leder af Fællesklinikken 
Helle Tolboe og studievejleder Dorte Lindvad Pedersen. 
HE studier: Studienævnsbetjener Vibeke Lundbye Westphall  
Afbud: Christian Aird Klitgaard Nielsen 
 
 

 

REFERAT 

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Inden dagsordenen blev godkendt, orienterede studienævnsformanden om 
beslutning truffet d. 24. marts, der fastlagde, at alle omlagte eksamener grun-
det COVID-19 skulle afholdes på samme måde til reeksamen og med samme 
betingelser som til den omlagte ordinære eksamen, for at sikre lige vilkår for 
alle. 
 
Herefter godkendte studienævnet dagsordenen. 
 
Ad. Pkt. 2. Spotprøve i tandmorfologi 
 
Studienævnet besluttede d. 20. april, at spotprøven i tandmorfologi skulle af-
holdes, når fysisk fremmøde igen var mulig. Denne beslutning blev stadfæstet 
af fakultetsledelsen d. 28. april og fremlagt studienævnet d 29. april. Der er 
imidlertid blevet arbejdet på en løsning, således at spoteksamen kan afholdes 
virtuelt.  
Studienævnet indstillede på baggrund af forslaget fra fagansvarlig, at prøvens 
form blev godkendt, men ønskede prøvens varighed forlænget med 15 min til 
45 min i stedet for 30 min. Hvis dette ikke er en mulighed man kunne tilslutte 
sig, kunne man i stedet udelade den ønskede opsummering til sidst i besva-
relse. Studieleder gives mandat af studienævnet til at godkende den endelige 
form efter drøftelse med fagansvarlig og orienterer studienævnet d. 19. maj på 
det ordinære møde. 
 
Det er stadig uafklaret om denne virtuelle spot-prøve skal afholdes i august el-
ler juni, da undervisningen ved fysisk fremmøde skal være afholdt inden prø-
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ven.   Hvis undervisningen kan afvikles i maj/juni ønskes prøven afholdt da-
gen efter den skriftlige online stedprøve, der afholdes d. 16. juni, altså d. 17. 
juni. 
 
 
Ad. Pkt. 3. Drøftelse af og beslutning om: Plan A og Plan B for 
prøver krav om fysisk fremmøde ifb. COVID-19 
 
Siden dagsordenen og materialet blev udsendt, er der blevet givet grønt lys til 
at afvikle Plan A, der omfatter indstillede prøve og undervisningsaktivitet, for 
de kurser der er anført i bilagsmaterialet (spotprøve og tilhørende forbere-
dende modelleringskursus, dele af præklinisk forløb 4, KF6 og KF8). Der er 
midlertidig begrænsninger på hvor mange studerende vi kan have inde på 
universitetet af gangen. Denne udregning er ikke på plads endnu, men fakul-
tetet vil højst sandsynligt samlet råde over 200-250 pladser, der skal fordeles 
mellem alle uddannelsers Plan A – i alt 13 prøver.  
 
Der er en forventning om, at vi kan afvikle alle kurserne inden næste semester 
begynder 1. september.  
Men hvis en prioritering alligevel bliver nødvendig indstiller studienævnet 
følgende: 
 

1. Tandmorfologi: Undervisningen kan afvikles i maj/juni inden den vir-
tuelle spotprøve  

2. Prækliniske fag 4: undervisningen kan afvikles i august, både for radi-
ologi og præklinisk forløb TA 

3. Kliniske fag FK 6: 6. semester prioriteres til afvikling så deres BA kan 
afsluttes. Studienævnet anerkender behovet for at flytte undervisning 
i aftageligprotetik til 7. semester. Studienævnet vurderer på bag-
grund af fagansvarliges indstilling, at belastningen for de stude-
rende ved denne flytning ikke er nævneværdig og ligger betydeligt 
under 5 ECTS-belastning, hvor ved en flytning af dette undervis-
ningselement til 7. semester kan tillades under nuværende forhold. 
Evt. vil undervisning kunne afholdes i sidste uge af august. 

4. Kliniske fag FK 8: Studienævnet vurderer at 8. semester skal priorite-
res efter 6. semester, dog med fokus på at sikre, at der ikke bliver for 
mange elementer der flyttes fra 8. semester. Temadag i Retsodonto-
logi afvikles som online forelæsning og de studerende tilbydes plads 
på temadagen F21. 
 

Derudover godkendte studienævnet, at mentorordningen på prækliniske fag 2 
og 4 afvikles som foreslået:  
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- Præklinisk forløb 2: Der gives ATD, men det fastholdes, at studerende 
ved afslutningen af deres 4. semester skal være nået op på 48 timer 
for at få deres kursusattest, så de kan behandle patienter, når de kom-
mer på 5. semester. 

- Præklinisk forløb 4: Minimumskravene sænkes til 36 timer, hvilket vil 
betyde, at kun en studerende ikke får kursusattest, den pågældende 
vil blive tilbudt ekstra føl timer med henblik på at opnå godkendelse 
af kursusattest.  
 

Ad. Pkt. 4. Orientering fra studieleder mfl. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
Ad. Pkt. 5. Eventuelt 
 
Der blev aftalt et nye ekstraordinært møde onsdag d. 3. juni kl 17.00 med hen-
blik på at drøfte aktuelle behov vedr. COVID-19. 
  
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 

http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/

