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Mødedato: 31. marts kl. 15.00-16.45 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
Deltagere: 
Medlemmer: Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, Ulla Bæk Lindtoft, 
Camilla Mai Juul (KT-studerende) 
Observatører: Dorte Lindelof (Suppleant, TP), Anne-Marie Christensen (studievej-
ledningen), Lene Meilstrup Martinussen (studieleder) Ann Cathrine Kolding Andersen 
(TP-studerende) 
HE Studier: Lene Marie Ehrhorn (sagsbehandler), Vibeke Lundbye Westphall (ref.).  
Afbud: Chris Ejlerskov,  
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Det indstilles at studienævnet godkender dagsordenen. 
 Formanden foreslår integration af pkt. 6, 7 og 8. 
 På den baggrund er dagsordenen er godkendt. 
 
2. Orientering og beslutning: Studentersager (lukket punkt)  

 
Studienævnet tog orienteringen vedr. afgjorte sager til efterretning. 
Studienævnet behandlede sagen og gav den studerende en imødekommelse af an-
søgning om forlænget tid til både forberedelse og til den mundtlige eksamen, dog 
kun på modul 3 og 4. Der henstilles til at den studerende søger dispensationer for 
de resterede moduler på uddannelsen løbende. 
Modul 3: Studienævnet besluttede at give seks timer ekstra til forberedelse i ny 
eksamensform og fem minutter ekstra til den 1 times lange mundtlige eksamina-
tion.  
Bemærkning: Af den efterfølgende drøftelse og beslutning vedr. modul 3 eksa-
men ifm. Corona, endte prøven med at blive af lidt kortere varighed, hvorfor 
den forlængede tid blev tilpasset hertil (fra ti til fem minutter). 
Modul 4: Her er der tale om en 30 minutters mundtlige prøve, hvor der blev be-
sluttet at give 5 minutter ekstra, samt at den studerende skal op sidst på dagen, 
for på den måde at få lidt ekstra tid til forberedelsen (3 dages oplæsning indenfor 
det udtrukne emne / tværfaglige forløb). 

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

rona-virus 
Studieleder og uddannelsesleder gav en kort status på omlægning af undervisning 
og eksamen pga. konsekvenser i forbindelse med COVID-19, hvor universitetet fy-
sisk er lukket, foreløbig til og med 13. april 2020, og al tandbehandling – fraset 
nødbehandling – er suspenderet til udgangen af juni måned. 
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Studienævnet tog de midlertidige retningslinjer besluttet af HUF d. 24.03.2020 
for håndtering af forskellige aspekter af studieforløb ifm. COVID-19 situationen 
til efterretning. 
  
Studienævnet drøftede sagsfremstillingen vedr. ændring af eksamensform og ind-
stillingsbetingelser for modul 3 eksamen og besluttede på den baggrund følgende: 
 
Ad.1 Studienævnet godkendte at der planlægges en case-eksamen, til erstatning 
for den ordinære prøve, der udprøver følgende læringsmål (fra studieordning): 
 
− optage anamnese, gennemføre klinisk undersøgelse og diagnostik samt udar-

bejde konklusion, prognose og handlingsplan - i forhold til grundlæggende 
tandpleje, herunder anatomiske, fysiologiske og tandmorfologiske aspekter 

− gennemføre enkle tandplejebehandlinger i forhold til en konkret patient med 
indtænkning af ergonomiske retningslinjer 

− planlægge og gennemføre enkle undervisningssituationer i forhold til den en-
kelte patient 

− begrunde valg af enkle tandplejefaglige tiltag på baggrund af praksis-, udvik-
lings- og forskningsbaseret viden indenfor cariologi og parodontologi 

− anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende ret-
ningslinjer 

− kender grundlæggende til ernæring og dennes betydning for oral sund-
hed/sygdom 

− reflektere over pædagogiske, sundhedspædagogiske og psykologiske problem-
stillinger i relation til konkrete patienter 

− reflektere over egen rolle i forhold til samarbejde med patienten og personalet 
på klinikken. 

 
  
Eksamen planlægges til afholdelse mellem d. 23. april -1. maj, som en mundtlig 
gruppe eksamen (gruppe på 2 personer) af en times varighed inkl. votering og 
feedback. Forberedelse vil ske fra kl 08.00 en given dag til kl 12.00 den efterføl-
gende dag. Eksamen er mundtlig, samt online, hvis universitets stadig er lukket 
ned. Der vil blive anvendt ZOOM. 
 
For de studerende, der ikke har deltaget i pudsekursus og røgten kursus, tilbage-
holdes endelig bedømmelse til disse er afholdt. 
 
Ad. 2.  

1. Spotprøve i tandmorfologi: Studienævnet besluttede at dispensere fra ind-
stillingsbetingelsen spotprøve i tandmorfologi. Der er afholdt undervis-
ning.  
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2. Pudsekursus: Studienævnet besluttede at dette kursus afholdes for de re-
sterende hold/studerende, der ikke har haft kurset, så snart det er muligt. 
Pudsekursus kræver ikke patienter. 

 
3. Klinik: Der dispenseres for den endnu-ikke afholdte klinik, for de stude-

rende der skulle mangle klinik. 
 

4. Røntgen: Studienævnet besluttede at dette kursus afholdes for de reste-
rende hold/studerende, der ikke har haft kurset, så snart det er muligt. 
Røntgen-kursus kræver ikke patienter. 

 
 
4. Orientering fra studerende 

Der er stor frustration og usikkerhed i forhold til færdiggørelse, men undervisere 
får ros for både information og afholdelse af online-undervisning. 
Studienævnet udtrykker ønske om at få samlet kommentarerne fra de studerende 
til uddeling til undervisere vedr. online undervisning ifb COVID-19. 

 
5. Kursusevaluering E2019 (drøftelse)  
 

Punktet udgik og skubbes til et senere møde 
 

6. Status på kursusudvikling til ny studieordning i Tandpleje, 7. Nyt fra 
uddannelsesleder- og koordinationsgruppe og 8. Orientering fra stu-
dieleder  
Punkt 6, 7 og 8 blev samlet i et. 
Studieleder og uddannelsesleder orienterede om status på kursusudviklingen og 
ny studieordning. Grundet COVID-19 er kursusudviklingen er sat et gear ned 
mens COVID-situationen håndteres og ikrafttrædelse for ny studieordning for 
Tandpleje og Odontologi er udsat til 2022. For Klinisk Tandtekniker er ikrafttræ-
delsen fortsat 2021. 

 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 
9. Evaluering af mødet og indkomne punkter til næste måde 

Studienævnet evaluerer dagens møde og noterer ønske om punkter til dagsorde-
nen til næste møde i Studienævnet. 
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