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Mødedato: 19. september 2017, kl. 15-17. 
Mødested: Konferencerummet 
Mødeemne: Møde i studienævnet for tandplejer og klinisk tandtekniker uddannel-
serne 
 
Deltagere: Helga Largren, Jensa Ottosdottir, Uwe Henriksen, Anne-Marie Christen-
sen, Lene Meilstrup Martinussen (Formand), Sara Johanne Lin, Marie Louise Pade, 
Anne Krøldrup  
Observatør (KT): Michael Hecht-Hansen 
Sekretariat: Drude Kathrine Jørgensen, Klaus Balle Jørgensen, Merethe Haugaard 
(ref.) 
 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Orientering om afgjorte dispensationssager siden sidste møde.  
Klaus Balle Jørgensen orienterede kort om de dispensationssager, der er truffet afgø-
relse i pba. præcedens siden sidste møde studienævnet.  
Sekretariatet har i perioden modtaget en række dispensationsansøgninger af diverse 
sagstyper, særligt vedr. sager framelding, udsættelse af afleveringsfrist og dispensation 
for progressionsregel.  
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
3. Studienævnet bedes udpege medlemmer til følgegruppe for visions- og 
strategiproces for IOOS uddannelser.  
I efteråret 2017 skal der udarbejdes vision og strategisk grundlag for tanduddannel-
serne på IOOS. Studieledere, institutleder og prodekan for uddannelse indgår i styre-
gruppen, som står i spidsen for arbejdet.  
Der skal bl.a. afholdes en workshop den 4. – 5. oktober, hvor også studienævnet er in-
viteret. Formålet med workshoppen er at få et bredt input til hvad uddannelserne skal 
kunne i fremtiden. På baggrund af input i workshoppen skal visionen og strategisk 
grundlag skrives.  
Som et led i arbejdet nedsættes en følgegruppe, der skal være sparringsforum for sty-
regruppen. Følgegruppen skal mødes både inden og efter workshoppen med styre-
gruppen for at drøfte arbejdet.  
Studienævnet har udpeget følgende til medlemmer til følgegruppen: 
Studerende Marie Louise Pade, Sara Johanne Lin og Anne Krøldrup  
Undervisere: Ulla Bæk Lindtoft og Helga Largren. 
 
4. Information om fremdriftsregler og kursuskatalog mm. på årgangene  
Lene Meilstrup Martinussen ønskede studienævnets input til, hvordan de studerende 
bliver yderligere informeret om fremdriftsregler og implementering af kursuskatalog 
mm. Ud over den information der allerede er sendt ud via BlackBoard. 
Det blev aftalt at Lene Meilstrup Martinussen afholder et informationsmøde for alle 
studerende (dvs. alle årgange på begge uddannelser). 
Det blev desuden aftalt, at Lene Meilstrup Martinussen på samme informationsmøde 
orienterer de studerende omkring regler og procedurer ved eksamenssnyd.  
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5. Præciseringer af prøvekrav i studieordning for tandplejeruddannelsen 
2017. 
Ved klargøring af modulbeskrivelserne til studieordning og kursuskatalog er der ønske 
om at præcisere kravet om 80 % deltagelse i undervisningen:  
Modulbeskrivelserne har indeholdt krav om 80 % deltagelse i undervisningen gene-
relt. Reelt har kravet kun været håndhævet i forhold til 80 % deltagelse i klinikken.  
Studienævnet godkendte, at kravet om 80 % deltagelse generelt præciseres, således at 
kravet er 80 % deltagelse i den kliniske undervisning.  
Derudover er der krav om obligatorisk deltagelse i specifikke undervisningsgange og 
temadage. Disse krav fastholdes.  
Under punktet havde studienævnet en drøftelse af praksis for registrering af frem-
møde, herunder de studerendes viden om, registreringens formål. Det blev i den for-
bindelse understreget, at studerende ikke må underskrive på hinandens vegne og at 
det kan udløse en disciplinær sag, såfremt det konstateres. 
 
6. Orientering om Statusmøde for Klinisk Tandtekniker og Tandplejer-ud-
dannelsen Studieleder og næstformand orienterede om statusmødet i juni og gen-
nemgik den på mødet aftalte handleplan med fokus på de opgaver, der særligt berører 
studienævnet. 
 
Fokusområder for Studienævnet: 
Rekruttering:  

- Analyse om der er en sammenhæng mellem karakter og frafald.  
- Ansøge om ændring af specifikke adgangskrav (varsling 2020) på tandplejer-

uddannelsen 
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent med dansk, engelsk og naturfag 
på C-niveau med mindstekarakter på 7 
En relevant erhvervsuddannelse med dansk, engelsk og fysik eller kemi eller 
naturfag eller matematik på C-niveau med mindstekarakter på 7. 

o Studienævnet bakkede op om denne ændring 
 

Studiemiljø:  
- Opfordring til bedre tone og initiere debat på holdene i forhold til at sikre en 

god tone de studerende imellem.  
- Arrangere og afholde en fælles trivselsdag for alle uddannelser på Institut for 

Odontologi og Oral Sundhed med deltagelse af undervisere og studerende 
Hensigten er at få italesat hvad det høje niveau af selvrapporteret stress på in-
stituttets uddannelser skyldes samt hvordan det adresse-res/håndteres frem-
adrettet. 

- Med henblik på forebyggelse af stress) blandt studerende nedsættes en triv-
selsgruppe på tværs af instituttets uddannelser. 

o I den forbindelse blev det besluttet at Marie Louise Pade, Anne Krøl-
drup, Uwe Henriksen, Jensa Øregaard og Birgitte Ahrensburg vil 
indgå i en trivselsgruppe på IOOS. 

 
Endelig orienterede Lene Meilstrup Martinussen om, at det er er besluttet at udar-
bejde film, der oplyser om tandplejerstudiet (optag, studieliv og karriere). I den for-
bindelse opfordrede Lene Meilstrup Martinussen til, at de studerende i Studienævnet 
enten meldte sig eller opfordrede andre studerende til at melde sig 
Efter mødet fremsendte Klaus Balle Jørgensen link til lignende film til studienævnets 
orientering. 
 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
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7. Orientering om undervisningsevaluering  
Fra det kommende semester gennemføres systematisk undervisningsevalueringer af 
hvert modul/kursus på tandplejer og klinisk tandtekniker uddannelserne.  
Lene Meilstrup Martinussen orienterede om, at det i forlængelse af årets statusmøde 
er besluttet, at der skal ske en særlig indsats for at højne svarprocenten på undervis-
ningsevalueringen. Der vil på den baggrund iværksættes en kampagne, hvor Lene 
Meilstrup Martinussen og Kim Sørensen kommer ud på holdene, hvormed undervis-
ningsevalueringen programsættes. 
 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
8. Mødeplan efteråret, proces for godkendelse af referat, orientering om 
valg til studienævn.  
a) 
Den foreslåede møderække 22.8. (tirsdag) 19.9. (tirsdag) 26.10. (torsdag) 21.11. (tirs-
dag) 12.12. (tirsdag)  
alle dage fra kl. 15-17 blev godkendt med undtagelse af mødet den 26. oktober. Der vil 
blive foreslået alternativ mødedato for mødet i oktober. 
b)  
Forslag vedr. ny procedure for godkendelse af referat fra studienævnsmøder blev ikke 
behandlet. 
c)  
Lene Meilstrup Martinussen orienterede om valg til studienævn i efteråret, hvor både 
undervisere og studerende er på valg. Man kan læse om valget på  
http://studerende.au.dk/valg/faq/  
http://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/ 
 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 
9. Dispensationssager: 
Lukket punkt 
 
10. Evt. 
 
Studiestart: 
Lene Meilstrup Martinussen orienterede om EVAs undersøgelse af studiestart og dets 
betydning for frafald. 
I forlængelse heraf foreslog Lene MM at studiestarten på TP og KT forlænges med flere 
dage gerne dage i tutorregi. 
Studienævnet støttede forslaget dog med forbehold for, at der ikke bliver yderligere in-
formationsoverload og gerne med integrering af praktiske elementer. Derudover øn-
skede studienævnet at muligheden for fælles studiestart-elementer på tværs af uddan-
nelserne på IOOS blev undersøgt. 
Studienævnet besluttede at drøfte studiestart yderligere på et senere møde. 
 
BlackBoard og studienævn:  
Studienævnet blev orienteret om muligheden for, at der blev oprettet en BB-gruppe, 
hvor dagsorden, bilag og referat bliver uploadet. 
Det blev besluttet, at oprette en BB-gruppe for SN fremover, hvor dagsorden bilag, re-
ferater kan findes. 
 

http://studerende.au.dk/valg/faq/
http://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/
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Fremmøde: I Studieordningen for Klinisk Tandtekniker uddannelsen fastlægges der 
krav om 100% fremmøde i klinikken. Dette krav håndhæves ikke, da studienævnet øn-
sker desuden at give rum for en vis fleksibilitet. På den baggrund besluttede studie-
nævnet at reducere kravet om fremmøde til 80 %. 
 
Aftagerpanelmøde i 2017:  
Lene Meilstrup Martinussen orienterede om det kommende aftagerpanelmøde den 4. 
december kl. 17.00, hvor også censorkorpset deltager. Studienævnets medlemmer blev 
opfordret til at sætte kryds i kalenderen, så alle medlemmer så vidt som muligt delta-
ger på mødet. 
  
Printer: De studerende fremsatte ønske om opsætning af printer til de studerende. 
Lene Meilstrup Martinussen vil videreformidle ønsket til institutledelsen. 
 
Henvendelse fra 1. årsstuderende ang. kompendie:  
Et hold har købt et anatomi og fysiologi kompendie, som var mangelfuldt uden sidetal 
og indholdsfortegnelse. Holdet ser gerne, at dette bliver rettet fremover. 
Lene Meilstrup Martinussen der er behov for gennemsyn af undervisningsmateriale til 
begge uddannelser. 
 
Vedr. teamklinik: Studerende fra 3. årgang giver udtryk for, at der er en stor man-
gel, at der ikke indgår mangler patienter i deres undervisning på teamklinik, i stedet 
bliver der primært arbejdet med eksamensopgaver. 
Jensa Ottosdottir forklarede, at der vil komme patienter senere i forløbet og under-
stregede, at der var værdifuld læring i forløbet også uden patienter. 
For Klinisk Tandtekniker vedkommende mangler der information til de studerende 
omkring deres deltagelse i teamklinik og særligt information om hvad deres råderum 
er. 
Jensa Ottosdottir gjorde opmærksom på, at det var en udfordring, at ’yngre’ KT-stude-
rende ikke altid følges med en ’ældre’ KT-studerende, så de kunne supplere hinanden. 
Studienævnet konkludere, at der skulle informeres bedre om teamklinik til studerende 
på begge uddannelser. 
 
Særskema: Særskemaet på modul 9 giver problemer for de studerende, da de ikke 
oplever, at der er tid til at forberede sig forud for praktikophold.  
Studienævnet opfordrede til, at særskemaet kommer ud så hurtigt som muligt og 
gerne inden sommerferien. 
 
Materiale i BlackBoard til Klinisk Tandtekniker studerende: Lene Meilstrup 
Martinussen vil indskærpe over for alle undervisere, at de skal sende materiale ud til 
både studerende på begge uddannelse, idet studerende på Klinisk Tandtekniker ud-
dannelsen ofte glemmes. 
 
Henvendelse vedr. mulighed for undervisning varetaget af privat dental 
firma: Studienævnet besluttede at henvise til studenterorganisationer. 
 
Health Uddannelsesdag 2017 den 13. december kl. 12.30-16.00 i AIAS:  
Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode initia-
tiver vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til in-
spiration og erfaringsudveksling. Studienævnet er blevet bedt om at udvælge:  

- 1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt) 
- 2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt). 
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der præsentere nogle af de projekter uddannelsen arbejder med i øjeblikket eller nogle 
initiativer man har god erfaring med og som kan have relevans for resten af Health.  
 
Der blev peget på Lotte Andersen som oplægsholder om InterTværs (Interprofessio-
nelt, tværsektorielt studieforløb). Studieforløbet er blevet udviklet for at imødekomme 
de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor i forhold til styrkelse af det sammen-
hængende patient-/borgerforløb. Formålet med InterTværs er således, at styrke kom-
petencer for studerende på sundhedsuddannelserne i  

• at samarbejde interprofessionelt, forløbsorienteret og tværsektorielt 
• at samarbejde og kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer inden-

for og på tværs af sektorgrænsen  
 
 
Lene Meilstrup Martinussen opfordrede studienævnet til indsende forslag til roll ups 
til Merethe Haugaard (mh@au.dk.) senest den 12. oktober. 
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