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Ordinært møde den: 23. april 2020 kl. 15.30-18.00 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Skype – se mødeindkaldelse for link til mødet 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Hauge Matzen, 
Golnoush Bahrami Møller 
Deltagere observatører: Helle Lassen Zepernick, Ellen Holck Kristensen, 
Christian Aird Klitgaard Nielsen, Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard Jo-
hansen,  
HE studier: Studienævnsbetjener Vibeke Lundbye Westphall  
Afbud: Jes Halfdan Nielsen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe og studie-
vejleder Dorte Lindvad Pedersen. 
 
 

REFERAT 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Drøftelse: Undervisningsevaluering efteråret 2019 
3. Orientering fra Studieleder med flere 
4. Eventuelt 

 
 
Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
 
Studienævnet godkendte dagsordenen 
 
 
Ad. Pkt. 2. Undervisningsevaluering efteråret 2019 
 
På baggrund af de studerendes evalueringer af kurser i efteråret 2019 
drøftede studienævnet evalueringerne i relation til de indkomne kommen-
tarer fra kursusansvarlige. 
 
Gennemgangen fokuserede i særlig grad på de kurser, hvor evalueringerne 
resulterede i en rød indikator. Gennemgangen fulgte oversigten i bilag ad 
5.2 og ad 5.3. 
De studerende i studienævnet udtrykte tilfredshed med de supplerende 
spørgsmål i slutningen af hver evaluering, der gav retning og fokus på det 
konkrete kursus. 
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Bachelor 

Kursus Studienævnets tilbagemelding 
Farmakologi Studienævnet indstiller, at kursusansvarlig opfordres til at tilbyde en form for 

kommunikation forud for eksamen. Derudover opfordrer studienævnet til, at 
der skabes en bedre struktur på undervisningen og sikres kvalitet i undervisnin-
gen gennem kvalificerede undervisere. Studieleder drøfter dette med kursusan-
svarlig.  

Prækliniske fag 1 Studienævnet støtter op om de tiltag der ønskes implementeret på baggrund af 
evalueringerne. 

Makroskopisk 
anatomi 

Studienævnet anerkender, at evalueringerne afspejler forskellige præferencer i 
forhold til læringsstile blandt de studerende. Studienævnet opfordrer til at man 
i kurset i højere grad i talesætter alle de hjælperedskaber, man får forærende 
som studerende samt forventningsafstemmer med de studerende på forhånd 
om hvad de kan forvente. Derudover kan man i højere grad opfordre studerende 
til at mødes i grupper og drøfte emnerne, som i øvelserne omkring kraniet. 

Almen Fysiologi Studienævnet medgiver, at det i høj grad er eksamensopgaverne, der driver 
dette fag, hvilket adresseres i den nye studieordning. 

Odontologisk 
materialelære 

Studienævnet anerkender den fine evaluering og har kunne lade sig forstå, at 
der er flere lærerkræfter på vej til sektionen/kurset, hvilket vil gavne undervis-
ningen i faget. 

Prækliniske Fag 
3 

Studienævnet drøftede følordningen og at de kliniske lærere i højere grad har 
fokus på hesten og ikke føllet. Der kan med en bedre forventningsafstemning 
blive i mødekommet forventninger vedr. feedback, der i denne evaluering af-
stedkommer rød-indikator.  

Odontologisk 
Kemi og Biokemi 
2 

Studienævnet anerkender, at arbejdet med ny studieordning har forårsaget for-
sinkelse på ellers planlagte initiativer vedr. gentagne opmærksomhedspunkter i 
denne evaluering og tidligere, herunder fornyelse af pensum og undervisnings-
former. Studienævnet anbefaler i øvrigt, at evalueringen ikke sendes ud lige ef-
ter eksamen, men i umiddelbar forlængelse af undervisningens afslutning, for at 
sikre fokus på undervisning og ikke eksamen i evalueringen.  

Studium Gene-
rale 

Studienævnet indstiller, at de studerende skal gøres tydeligere bekendt med at 
forberedelse, læsning og skriveøvelser i forbindelse med undervisning, indgår 
som en del af de givne ECTS. En midlertidig udskiftning af den faste underviser 
kan tilskrives årsagen til bemærkninger vedr. manglende struktur, dog anerken-
der flere, at skiftende undervisere har gjort det godt.  

Genetik Studienævnet bemærker den fine evaluering. Det bemærkes, at folk skifter hold 
og at dette forekommer uhensigtsmæssigt.  

Oral Histologi  Studienævnet bemærker den fine evaluering, særligt af en underviser der afhol-
der kurset for første gang. Udsendelsen af PPP på BB opfattes som en god ser-
vice. Litteraturen kunne med fordel udskiftes. 
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Kliniske Fag FK 
5 

Studienævnet anerkender udviklingsarbejdet og udfordringerne i KOF og støt-
ter hensigten om, at problematikkerne omkring oplevelse af stress i forbindelse 
med stødkursus adresseres i arbejdet fremadrettet. 

Bedøvelse og 
Hjertelungered-
ning 

Studienævnet har intet at bemærke til evalueringen, dog vakte det undring i 
nævnet at powerpoint præsentationer fra undervisningen sælges til studerende. 

Epidemiologi og 
Biostatistik 

Studienævnet indstiller til, at studieleder adresserer de mest bekymrende ele-
menter fra kursusevalueringer til kursusansvarlig gennem institutledelsen med 
henblik på opfølgning, herunder særligt indstilling til at rette opmærksomhed 
på at skabe et bedre læringsmiljø.  

Valgfag; Klinisk 
fotografering 

Studienævnet bemærker at 75 % mener, at der er godt udbytte af kurset. Studie-
nævnet udtrykker undring over at denne ikke resulterer i grøn indikator. 

Valgfag: Hands-
on kursus i an-
vendelse af kof-
ferdam til endo-
donti og fyld-
ningsterapi 

Studienævnet støtter kursusansvarliges forslag om at målrette kurset mod én 
årgang for at sikre et mere ensartet udgangspunkt for læring og udbytte.  

 
Kandidat 
 

Kursus Studienævnets tilbagemelding 
Pædodonti Studienævnet bemærker den pæne evaluering. 
Ortodonti 9. sem Studienævnet bemærker, at temadagene fungerer rigtig godt, men at semina-

rerne med fordel kan struktureres bedre. Studienævnet anerkender at sektionen 
er under pres, men opfordrer alligevel, de kursusansvarlige til at lægge kræfter i 
at forbedre seminarerne.  

Protetik (krone-
bro) 7.semester 

Studienævnet anerkender, at arbejdet med at forbedre dele af forløbet er plan-
lagt til at ske i forbindelse med den nye studieordning, men henstiller til, at de 
udfordringer, der kan løses umiddelbart adresseres, også inden en ny studieord-
ning træder i kraft. 

Oral Gerontolog Studienævnet har hørt til evalueringen og støtter planen for ændring i forlæn-
gelse af de kommentarer, der er kommet ind. 

Kliniske Fag Kir. 
7 
Kliniske Fag Kir. 
9 

Evalueringerne behandles fælles for KIR 7 og 9. Studienævnet bemærker med 
glæde den gode evaluering forløbene får. 

Klinisk Oral Fysi-
ologi 7.sem 

Studienævnet har under FK5 bemærket udfordringerne vedr. KOF. Studienæv-
net bemærker at sektionen har ansøgt om ny lærebog, og dette vil imødekomme 
et behov. Studienævnet bemærker indholdet af evalueringen og ifølge kommen-
tarer vedr. denne, forventer studienævnet, at evalueringen er bedre næste år.  

Kliniske Fag FK 7 
+ 

Kliniske Fag FK 7 behandles sammen med Kliniske Fag FK 9 
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Kliniske Fag FK 
9 

Studienævnet har afstået fra at nævne alle relevante opmærksomhedspunkter, 
og vil derfor appellere til instituttets ledelse, om at tage hånd om de åbenlyse 
udfordringer der er på Fælles Klinikken. 

Endodonti, In-
troduktion og 
hands-on - for-
skellige instru-
menteringssyste-
mer  

Studienævnet bifalder den flotte evaluering. 

 
 
 
Ad. Pkt. 3. Orientering fra studieleder mfl. 
 
Studieleder orienterede om, at 10. semester nu var kommet i gang på si-
mulations-klinik og med patienter. Arbejdet med at sikre den nødvendige 
kliniske undervisning for de øvrige semestrene, hvor eksamen udgøres af 
kursusattester og ATD’er, er i gang.  
 
Ad. Pkt. 6. Eventuelt 
Louise Hauge Matzen orienterede studienævnet om, at dimension udsæt-
tes til et tidspunkt, hvor det er fysisk muligt at mødes igen. Alternativet 
var en Zoom dimension.  
 
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
 
NB mødet sluttede kl 18.30 

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

