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Mødedato: 28. marts kl. 15.00-17.00 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
Deltagere: 
Medlemmer: Chris Ejlerskov, Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, 
Ulla Bæk Lindtoft, Camilla Mai Juul (KT-studerende) 
Observatører: Ann Cathrine Kolding Andersen (TP-studerende), Dorte Lindelof 
(Suppleant, TP), Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Marti-
nussen (studieleder), Helle Hornhaver til punkt 4. 
HE Studier: Søren Dam til punkt 3, Vibeke Lundbye Westphall (ref.).  
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden med ændring af rækkefølge af punkt 3 og 4, 
således at punkt 3 (Eksamensplan s2020) kommer til at udgøre punkt 4 (kursus-
evalueringerne E2019). 

 
2. Orientering og beslutning: Studentersager (lukket punkt)  

Studienævnet tog orienteringen tages til efterretning.  
 
3. Drøftelse og beslutning vedr. undervisning og eksamen ifb. med Co-

rona-virus 
Studieleder og uddannelsesleder gav en status på omlægning af undervisning og 
eksamen pga. konsekvenser i forbindelse med corona-virus. 
 
Studienævnets indstillinger fra d. 22 april til omlægning af eksamener og kritisk 
udestående klinik er blevet imødekommet af fakultetsledelsen. Dette har følgende 
betydning for eksamen for følgende kurser:  
 
Ad. 3.1. Status modul 3 – eksamen afholdes i uge 18 
Fakultetsledelsen godkendte indstillingen om at klinik kunne afholdes fra en mu-
lig genåbning frem til udgangen af august. 
 
Ad. 3.2 Status modul 4 
 
Fakultetsledelsen godkendte, at den ønskede klinik kunne afholdes fra en mulig 
genåbning frem til udgangen af august. 
 
Folkesundhed: Efter drøftelse med institutledelsen af behovet for en underviser i 
Folkesundhed, foreslås det, at ”Forløb 2: Samfundsodontologi/folkesundhed og 
sociologi” ikke udprøves til eksamen. Dog fastholdes undervisningen i sociologi 
som planlagt og folkesundhedsundervisningen vil blive udlagt til selvstudium, 
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med en meddelelse om formålet med undervisningen og sammenhængen med 
undervisning på modul 6. Det betyder ligeledes at kravet om afleveret portfolio 
for forløb 2 udgår. 
 
Studienævnet godkendte indstillingen. Dog fortsat med bekymring for kvaliteten 
af kurset, der nu ikke har en udprøvning af forløb 2. Forslaget om at flytte hele 
undervisningen i folkesundhed til modul 6 sammen med de 2 ECTS der knytter 
sig der til, fastholdes som ønsket alternativ, hvis man ikke var bundet til til kravet 
om at skulle afvikle alt indenfor nuværende semester. 

 
Ad. 3.3. Status modul 8 
Fakultetsledelsen godkendte indstillingen om, at den ønskede klinik kunne afhol-
des fra en mulig genåbning frem til udgangen af august. 
 
Ad. 3.4 Status vedr. modul 12  
Modulets ansvarlige foreslår en ændring i dato for udlevering af case fra 15. maj 
til 20. maj og aflevering en uge før den mundtlige eksamen, som justering af be-
slutning af 22. april 2020. Dette for at sikre tid for underviserene til udvikling af 
cases og tid for de studerende til opgavebesvarelse, mens der kører undervisning 
på det valgfrie uddannelseselement. 
Studienævnet tilslutter sig indstillingen vedr. udlevering af case d. 20. og afleve-
ring en uge før den mundtlige eksamen. 

 
Ad. 3.5 Status KT2 – Protetisk klinik 1 
Fakultetsledelsen godkendte indstillingen om at den nødvendige klinik kunne af-
holdes fra en mulig genåbning frem til udgangen af august. 
Ny dato: Eksamen skal flyttes til efter afholdelse af den nødvendige klinik (4 uger 
sammenhængende). Dvs. enten i juni eller august, alt efter hvornår der kan ske en 
åbning af klinikken. Dette kursus har førsteprioritet til afholdelse af nødvendig 
klinik ved genåbning i maj/juni, da man derved vil kunne undgå eksamen i au-
gust. 

 
Ad 3.6. Status KT 2 – Anatomi, fysiologi og ernæringslære 
Formen blev besluttet via mail-høring fra d. 23.-24. april 2020. Formen blev 
skriftlig, online, 1 time, med anviste hjælpemidler. Studerende med særlige prøve-
vilkår får 1 time og 10 min til prøven. Siden beslutningen blev taget, er der udgået 
nye retningslinjer, der dementerer, at alle hjemmeopgaver skal være med alle 
hjælpemidler, da det ikke er muligt at tjekke og overvåge om de studerende an-
vender hjælpemidler. På denne baggrund skal prøveformen til kursusansvarlig til-
bage til fornyet godkendelse, med denne ændrede præmis. Hvis der på denne 
baggrund ønskes ny prøveform, skal denne drøftes i studienævnet. Dette vil ske 
via mail-høring onsdag d. 28. april til torsdag d. 29. april med mindre andet afta-
les. 
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Ad 3. 7 Status KT4  
Ny dato: Den generelle eksamensplanlægning er pga. corona presset på tid, da ek-
saminationerne tager længere tid på Zoom. Da der også er behov for bedre tid til 
at få afviklet den nødvendige klinik (klinikken er åben for 4 semester), skal eksa-
men flyttes til slut juni. 
 
Generelt: Det er gældende for samtlige moduler/kurser, der har udestående kli-
nik som fastholdes, at modulerne/kurser først er endeligt bestået, og karakteren 
først offentliggøres, når den kliniske del er bestået. 
 

4. Kursusevaluering E2019 (drøftelse) 
Studienævnet drøftede evalueringerne på baggrund af kommentarerne og kom 
med følende kommentarer: 

 
Professionsuddannelse i 
Tandpleje 

 

Kursus Kommentar fra studienævnet 
Modul 1 
Fag, profession og studie 

Studienævnet tog orienteringen fra kursusansvarlig til efterretning 
uden yderligere kommentarer. 

Modul 2 
Sundhed og sygdom  

Studienævnet støtter det planlagte arbejde med at sikre at skemaet 
tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i forhold til belastning. 

Modul 5 
Udvidet klinisk virksomhed 
 

Studienævnet indstiller, at der udarbejdes en fast procedure for aflys-
ning af undervisning, som har været udbredt af forskellige årsager på 
dette modul. Studieleder drøfter tiltag med kursusansvarlig.   

Modul 6 
Samfund, sundhedsfremme 
og forebyggelse 

Studienævnet anerkender, at evalueringen bæger præg af en mang-
lende underviser i folkesundhed. Derudover vil det være hensigts-
mæssigt at planlæge undervisningselementerne bedre, så belastnin-
gen bliver mere jævnt fordelt på modulet. 

Modul 9 
Borgere med særlige behov 

Studienævnet støtter kursusansvarliges initiativer for at skabe bedre 
struktur på undervisningens elementer, samt forventningsafstemme 
med de studerende i højere grad og sikre jævn fordeling af belastning.  

Modul 10 
Kvalitetssikring, klinisk ræ-
sonnering og behandling  
 

Modulet har fået godkendt reduktion af praktik fra 4 til 3 uger i marts 
2020, og vil på den måde imødekomme behov for en bedre og me-
ningsfuld struktur af undervisningen på modulet. Derudover ønsker 
studienævnet at tilskynde til udarbejdelsen af en tydeligere beskri-
velse af den eksterne udlandspraktik, der sikrer at kvalitet og lærings-
mål og patientsikkerhed opfyldes på en tilfredsstillende måde. 

 
Klinisk tandteknikker  

EVU  
Uddannelser Kommentar fra studienævnet 
AOP og DOH Studienævnet bakker op om de initiativer man ønsker at igangsætte 

for at imødekomme opmærksomhedspunkter i evalueringerne, sær-
ligt vedr. målretning af undervisning til flertallet fra den offentlige 
sektor samt at udarbejde generelle vejledninger vedr. studieteknik. 
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Kursus Kommentar fra studienævnet 
1. semester: Præprotetisk kli-
nik 
 

Studienævnet bemærker den lave svarprocent, og tilskriver dette nye 
folk på posterne som kursusansvarlige og i undervisergruppen.  Stu-
dienævnet forventer at disse udfordringer imødekommes gennem er-
faring blandt undervisere med opgaven og dybere kendskab til forud-
sætninger hos den nye målgruppe af studerende uden så meget erfa-
ring. På den baggrund forventer studienævnet, at evalueringerne til 
efteråret vil se markant anerledes ud.  
 

1. semester: Mikrobiologi og 
plakinducerede sygdomme 

Studienævnet anerkender den fine evaluering. 

3. semester: Protetisk klinik  Se kommentarer vedr. 1. semester præprotetisk klinik 
 
 

 
 

5. Orientering fra studerende 
 

Der blev gjort opmærksom på at de, der skal på udveksling i august vil kunne 
komme i klemme ved afholdelse af klinik i august. Studieleder orienterede om, at 
der er opmærksomhed på dette forhold, og at der er en proces i gang med at få 
overblik og derefter finde løsninger. 
 
 

6. Nyt fra uddannelsesleder- og koordinationsgruppe og studieleder 
Uddannelsesleder gav status på KT ansøgning om professionsuddannelse i klinisk 
tandteknik og proces med udarbejdelse af kommissorier samt aftagerundersø-
gelse.  
Derudover arbejdes med en løsning for modul 9 i efterårssemesteret, hvor det er 
højst tvivlsomt at ekstern praktik kan afvikles pga. corona. Ændringer vil komme 
i studienævnet til godkendelse og beslutning. 
 
Studienævnsformanden videregav ros fra fakultetsledelsen til undervisere og stu-
dienævn for det store arbejde med at omlægge undervisning og eksamen.  
Studieleder orienterede fra HUF, hvorfra man kunne berette, at aftagerpanelerne 
nu er godkendt for de næste 3 år og at statusmøderne bliver i en kortere form end 
vanligt, herunder at studielederberetningen erstattes af et kort 1-siders statuspa-
pir pr. uddannelse. Studienævnet drøfter datapakkerne på studienævnsmødet d. 
26. maj som forberedelse til statusmødet.  
Studienævnet blev derudover informeret om, at der ikke vil komme en fælles eva-
lueringsform fra AU vedr. undervisning under COVID-19. En sådan evaluering 
skal uddannelserne selv forestå. 
 
Uddannelsesleder berettede om vakante stillinger, der kommer i opslag.  

Praktikkoordinator stilling med opstart 1. august.  
Underviser i Folkesundhed: opslag i gang med at blive udarbejdet 
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Underviser i KOF: fælles ansættelse på tværs af IOOS kommer i opslag. 
 
7. Evaluering af mødet og indkomne punkter til næste måde 

Studienævnet drøftede mulighed for at mindske byrden af forberedelse til drøf-
telse af kursusevalueringer i fremtiden. Dette kunne gøres ved at man blot fik kur-
susansvarliges kommentarer med de væsentligste punkter, som udgangspunkt for 
drøftelse. I drøftelsen skal det tydeliggøres, hvad studienævnet indstiller, hvem 
der har ansvaret for at gå videre med hvad. 
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