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1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, efter at der var enighed om at flytte punkt 3 frem 
før punkt 2. 

 
2. Orientering: Status på undervisning og eksamen AOP og DOH ifm CO-

VID-19 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning ud fra fremsendte bilag til oriente-
ring vedr. omlægning af undervisning og eksamen samt retningslinjer for AU’s 
vejledning for EVU under Covid-19. 

 
3. Drøftelse og beslutning vedr. undervisning og eksamen ifb. med Co-

rona-virus 
 

Studienævnet indstillede nedenstående forslag for hvert enkelt eksamen til be-
handling i fakultetets udvalg for omlægning d. 28 og 29. april samt tilhørende 
kommentarer vedr. kritisk klinisk undervisning og ufravigelige indstillingsbetin-
gelser. 

 
Klinisk Tandtekniker: 
 
KT2:  
Anatomi, fysiologi og ernæring  
Afventede input fra kursusansvarlig. Forslag vil blive rundsendt til godkendelse 
pr. mail d. 23. april 2020. 
 
Protetisk klinik 1 
Studienævnet indstiller, at for at kunne afholde eksamen skal de studerende som 
minimum tilbydes et samlet forløb af minimum 4 ugers klinik, på enten denne 
side af sommerferien eller efter sommerferien, altså ikke afbrudt.  8 gange på kli-
nik og 8 laboratoriearbejde. 2 gange om ugen i 4 uger. Der er ikke et alternativ til 
at bestå og gennemføre kurset forsvarligt uden patient. De studerende arbejder 
sammen om et patient forløb. Derudover indstiller studienævnet, at det ikke er 

Mødedato: 22. april 2020 kl. 13.30-15.00 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Ekstraordinært 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 (Sup-
pleant, TP), Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Martinussen 
(studieleder) 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall (ref.).  
Afbud: Dorte Lindelof 
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muligt at opfylde læringsmål vedr. klinisk oral fysiologi, da man ikke har en un-
derviser til dette. Det drejer sig om 6 lektioner, hvor den første skulle have været 
afholdt d.23. april.  
Underviserne og kursusansvarlige har overvejet at opdele kurset i en teoretisk del, 
der kunne afvikles og udprøves før sommerferien og en klinisk del, der afvikles og 
udprøves efter sommerferien. Men da en del af det teoretiske er klinisk oral fysio-
logi, hvor der mangler en underviser, kan det sandsynligvis ikke gennemføres. 
Det er også foreslået, at man laver en særlig og mere gennemgribende ordning, 
der dækker samtlige ECTS på kurserne protetisk klinik 1 og protetisk klinik 2, der 
ligger på 3. semester, og afvikler den teoretiske undervisning tilhørende protetisk 
klinik 2 nu, for at udnytte tiden bedst muligt og undgå at skubbe en stor mængde 
klinisk undervisning foran sig 
Eksamen:  Hvis de studerende kan komme på klinikken, fastholdes en mundtlig 
online prøve, hvor eksamenstiden skal øges med 5 minutter til 35 min. 
 
 
KT4 
Afsluttende eksamensprojekt 
Studienævnet indstiller, at  
den mundtlige eksamen varer 40 min, inkl votering. En uge før den mundtlige ek-
samen afleveres i Digital Eksamen et skriftlige eksamensprojekt på max. 5 nor-
malsider excel litteraturliste og bilag. Den skriftlig opgave anvendes alle hjælpe-
midler og bedømmes med ekstern censur som vanligt. Afholdes online. Samlet 
bedømmelse for mundtlig og skriftlig besvarelse.   Helprotesepatienten er man 
fælles om 2 og 2 eller 3 og 3 i kliniktid. Klinisk undervisning er under planlæg-
ning. Patienten er ikke tilstede til mundtlig prøve.  Studienævnet indstiller at ek-
samen den 15. og 16. juni rykkes til senere på semesteret, ultimo juni, da de læ-
rere/tandlæger, der skal bruges til denne eksamen, samme dag skal bruges til mo-
dul 12 eksamen, som også er en mundtlig eksamen. Derudover vil det give mere 
tid til afvikling af nødvendig klinik. Der vil ligeledes skulle findes mere tid til af-
holdelse af eksamen, evt. en dag mere. 
 
Tandplejer 
 
Indledningsvis giver studienævnet dispensation for progressionskravet. Der er 
indbygget en naturlig faglig progression i uddannelsen og modulerne skal tages i 
kronologisk rækkefølge. Modul 1-4 skal være bestået, før modul 5 kan påbegyndes 
og modul 5-8 skal være bestået, før modul 9 kan påbegyndes. Dette dispenseres 
der fra for de to årgange det der er berørt af corona-krisen (modul 4 og modul 8). 
Dette vil give mulighed for at indhente ikke opnåede kompetencer på et senere 
tidspunkt gennem individuel studieplan.  
 
Modul 4 Grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 
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Studienævnet indstiller til særlig opmærksomhed, at der stadig mangler en un-
derviser til folkesundhed (forløb 2), der starter d. 29.04.2020, hvilket betyder at 
eksamen og læringsmål knyttet til disse ECTS ikke kan udprøves, da undervisnin-
gen ikke afholdes pt. Hvis forløbet skal afholdes ved selvstudie, skal de stude-
rende som minimum tilbydes en underviser til spørgetime/spørgsmål og til at for-
berede og afholde eksamen. 
Hvis dette ikke sker, vil man i kurset skulle fjerne læringsmålene knyttet til forløb 
2 og placere dette et andet sted på uddannelsen (evt. modul 6). Alternativ 1 vil 
være helt at fjerne forløb 2 fra kurset, og udprøve uden, kun forløb 1, 3, og 4. Al-
ternativ 2 vil være at fastholde undervisning i FS som selvstudium, og undervis-
ning i sociologi fastholdes som planlagt, men der eksamineres kun i forløb 1, 3 og 
4.  
 
Studienævnet indstiller til OMLÆG, at der skal afholdes minimum af klinik i au-
gust, svarende til 6 kliniktider pr. studerende, hvilket er 18 timer pr studerende. 
De studerende arbejder sammen 2 og 2 som vanligt sammen om en patient. De 
kliniske indstillingsbetingelser ultralyd og ergonomi afholdes også inden for det 
anbefalede minimums klinik. 
 
Ny prøveform: Online mundtlig prøve med forberedelse som oprindelig form - 30 
min, med alle hjælpemidler. Krav om afleveret portfolio for forløb 2, 3 og 4 hånd-
teres ved at studerende afleverer online (som de plejer). Prøven vil foregå i et af 
følgende tre/fire tværfaglige forløb.  
Forløb 1 Anatomi og fysiologi, Ernæring og sundhed, Generel medicin og farma-
kologi 
Forløb 2:OBS Samfundsodontologi/folkesundhed og sociologi (ingen underviser 
i Samfundsodontologi og Folkesundhed) 
Forløb 3: Sundhedspædagogik og psykologi 
Forløb 4: Videnskabsteori og videns metodologi 
Fordelingen vil ske ved lodtrækning mellem forløbene beskrevet i den oprindelige 
form 
 
Indstillingsbetingelserne vedr. holdmøder er indfriet, 80 % aktiv deltagelse i kli-
nik dispenseres der fra, dog opretholdes minimum de anførte 18 timers klinik 
som studienævnet har indstillet samt de to kliniske øvelser – ultralyd og ergo-
nomi- vil blive indhentet efter eksamen, hvis de ikke er blevet det inden eksamen, 
når klinisk adgang er muligt –ikke patientkrævet. 
 
Modul 8 – relationer og interaktioner 
Studienævnet indstillede, at  
der som absolut minimum tilbydes 1 børnekliniktid (3 timer i grupper af to) og 5 
tider på voksenklinik (af 3 timer individuelt). 
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De kliniske øvelser, der mangler og ligeledes er ufravigelige indstillingsbetingelser 
(patientbehandling), kan afholdes inden for disse tider også. 
 
Indstillingsbetingelser: Holdmøder er afholdt, deltagelseskrav frafalder og skole-
projektet ændres fra at indeholde både et praktisk undervisningselement og en 
skriftlig opgave til en ren skriftlig didaktisk litteratur opgave. Der dispenseres for 
den praktiske del af skoleprojektet.  
 
Den nye prøveform: Skriftlig aflevering, teoretisk didaktisk opgave. Individuel, 
minimum 10-15 sider. 75 siders litteratur. Form som vanlig. 
 
Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 
 
Studienævnet indstillede, at 
 
Eksamen afholdes som: 
Individuel online mundtlig prøve uden forberedelse på baggrund af en afleveret 
casebaseret individuel skriftlig opgave (som vanlig). 45 min incl. votering. 5 sider. 
 
Der ønskes nye datoer, pga. kliniske huller i undervisningsplanen i start maj samt 
for at undgå kollation med et undervisningsforløb der starter d. 25. maj.:   

Case samt opgave udl. 15/5.  
Individuel skriftlig besvarelse afleveres d. 22/5. 

Mundtlig eksamen afholdes på de planlagte tider. 
 
Bedømmelses sker på baggrund af en helhedsvurdering mellem de to prøver. 
 
Udgangspunktet for eksaminationen vil i stedet for en bachelor-patient, som de 
studerende har fulgt i optil 1,5 år, være en patientcase. Det vil sige at den stude-
rende ikke kan vurderes på et sammenhængende patientforløb. 
 
Indstillingsbetingelse om afslutning af patientforløb bortfalder, ligesom deltagel-
seskravet på 80 % gør det. (Holdmøder er afholdt). Studienævnet dispenserer fra 
aflyste kliniktider, hvor 50 % er erstattet af case-arbejde. Indstillingskrav om del-
tagelse i selvvalgt uddannelseselement (5 ECTS) bibeholdes. Der udestår ikke kli-
nik til senere afvikling. 
 
Det videre forløb: 
Indstillingerne sendes til udvalget for omlæg fredag d. 24. og inden da sendes for-
slag vedr. KT2 anatomi, fysiologi og ernæring til godkendelse hos studienævnet 
på mail. Når udvalget for omlæg har truffet beslutninger pga. indstillingen vil kur-
susansvarlige og dernæst studerende få besked (forventet 1. maj). 
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4. Nyt fra studerende 

Usikkerheden omkring hvad der skal ske med undervisning og eksamen fylder 
meget. Flere oplever en udfordring ved ikke at kunne se et samlet overblik over 
undervisningen i skemaform. Det opfordres til at modulansvarlige for hver uge 
laver et skema, der lægges på blackboard. Det kan ligeledes noteres Zoom-møder i 
blackboard højre kolonne. 
 

5. Evaluering af mødet og indkomne punkter til næste måde 
NB Mødet afsluttedes kl 15.50, Ulla Bæk Lindtoft, Anne-Marie Christensen og 
Chris Ejlerskov forlod mødet kl 15.00, Lene M. Martinussen overtog ordstyrer 
rollen herefter. Jensa Ottosdottir og Camilla Mai Juul forlod mødet kl. 15.35. Her 
var alle beslutninger truffet, der henstod blot drøftelse af datoer for skriftlig udle-
vering af aflevering for modul 12 og punkt 5. og 6. på dagsordenen.  
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