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Mødedato: 18. august 2020 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Møde i studienævnet for oral sundhed 
 
Deltagere: Medlemmer:  Ulla Bæk Lindtoft, Chris Ejlerskov, Dorte Lindelof, 
Jensa Ottosdottir. 
Observatører: Lene Meilstrup Martinussen (studieleder) og Jeppe Damm Poul-
sen (TP-studerende) 
HE Studier: Lene Marie Ehrhorn (ref.).  
Afbud: Uwe Henriksen og Camilla Mai Juul (KT-studerende) samt Ann Cathrine 
Kolding Andersen (TP-studerende) og Mette Aakjær (studievejledningen) 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Orientering: Afgjorte studentersager  

Studienævnsformanden knyttede et par supplerende bemærkninger til at en 

af sagerne; og studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 

3. Beslutning: Omlægning af prøverne i Klinisk Oral Fysiologi til 

MCQ på både Tandplejer udd. og Klinisk Tandtekniker fra E20 i fm 

at Sektion for Orofacial Smerte og Kæbefunktion overtager under-

visningen. Afledt ændring til ekstern censur på prøven Ekstern 

praktik på KT  

Studienævnsformanden orienterede nærmere om baggrunden for omlægnin-

gen, som beskrevet i det medsendte bilag; og at der vil blive sam-undervis-

ning på tværs af uddannelserne, herunder med tandlægerne. Endvidere for-

slag om ændring i litteratur/pensum. 

I forbindelse med forslaget om ekstern censur på "Ekstern praktik", 4. seme-

ster, KT, blev der nævnt behov for opkvalificering af de studerendes skrive-

kompetencer til brug for udarbejdelse af praktikrapport.  

 

Studienævnet godkendte forslaget om ændring af prøveform (fra henholdsvis 

mundtlig prøve (KT) og skriftlig stedprøve med kortsvarsopgaver (TP) til 

skriftlig multiple choice questions – prøve (MCQ).  

Bedømmelsen på KOF, 3. semester KT blev ændret (fra 7-trinsskala) til be-

stået/ikke bestået. 

Endvidere blev det godkendt, at den eksterne censur på KOF, 3. semester KT 

blev ændret til intern censur, medens der så i stedet kom ekstern censur på 

"Ekstern praktik", 4. semester, KT.  

Endelig blev den indstillede litteratur ændring godkendt, således at "Clinical 

Cases in Orofacial Pain", Malin Ernberg og Per Alstergren, Wiley Backwell 

(tilgås online via Statsbiblioteket) nu er godkendt.  

Alt med virkning fra det kommende semester 1/9-2020. 
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4. Orientering: Orientering om ansøger- og optagelsestal på TP og KT 

uddannelserne 2020  

Studienævnsformanden fortalte om tallene de seneste år. I 2020 får vi ikke 

fyldt op på KT. Der er optaget 15 studerende til 18 pladser. På TP er der næ-

sten fyldt op med 78 (plads til 80), men obs på et fald i ansøgertallet (også i 

forhold til KU, der har en stigning). 

 

I ft. ansøgertal til KT, kan det lave antal skyldes, at potentielle ansøgere ven-

ter på den nye uddannelse.  

Der blev spurgt til antal mandlige optagne på TP, som var 3 i år. 

 

5. Status på revisionsprojekt for tandplejeuddannelsen og uddannel-

sen i klinisk tandteknik  

Studieleder oplyste, at corona-situationen havde sat kadencen ned på arbej-

det. Fase 3 om kursusudvikling foregik via zoom i foråret 2020, og blev noget 

fortrængt af arbejdet med omlægning af undervisning. Der bliver en work-

shop den 11. september om kursusudvikling og flere dage efterfølgende med 

arbejde inddragende alle kursusledere. Der vil være arbejdsdage henover ef-

teråret.  

Studienævnsformanden supplerede med - og kvitterede for, at Dorte Lindelof 

lige op til sommerferie havde lavet et stort arbejde med at interviewe kliniske 

tandteknikere. Vi har en næsten færdig ansøgning til ny KT-uddannelse med 

behovsundersøgelse, kompetenceprofil mm. 

I morgen (den 19/8) skal AU udvalg for uddannelse se på ansøgningen - som 

de forhåbentlig godkender -, hvorefter der bliver mulighed for finpudsning. 

Ansøgningen skal efter planen sendes til styrelsen for videregående uddannel-

ser 1/10, og vi forventer svar 26/11. Vi går dog i gang med kursusudvikling in-

den for at nå det til studiestart sommer 2021. 

 

6. Nyt fra studerende  

Dette punkt blev rykket op som nr. 3 på dagsordnen for at sikre tid til de stu-

derendes orientering.  

Jeppe orienterede indledningsvist om, at han havde opfordret de studerende 

til udfylde Blackboard evalueringerne.  

Han kunne fortælle, at der havde været tvivl blandt de studerende om klinik 

kunne gennemføres her i august med den aktuelle coronasituation i Aarhus, 

men han havde opfordret dem til at møde op som udmeldt. I forlængelse 

heraf opfordrede han universitetet til meget information her i coronatiden. 

Afslutningsvist fortalte Jeppe, at han efter hvert SN-møde giver en opdatering 

på facebook til sine medstuderende. 
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7. Nyt fra studieleder mfl., herunder orientering om undervisningen 

E20  

AU har fået tilbud om at deltage i en undersøgelse i 2021 om trivsel, (flertals-) 

misforståelser og overgange for studerende. Studieleder skal melde tilbage til 

prodekan / HUF, om vi er interesseret i at deltage. Der var opbakning til at de 

studerende på KT og TP skulle være med. Det blev dog problematiseret, hvis 

undersøgelsen blev sammenfaldende med AU´s trivselsundersøgelser, der 

gennemføres hvert 3. år. 

Dorte Lindelof orienterede om fokusgruppeinterview blandt både KT-, TP- og 

tandlægestuderende i september (CESU står for det). 

Studienævnsformanden talte for, at vi indstiller os på, at der også i F21 skal 

undervises under coronarestriktioner med afstandskrav og værnemidler mv. 

 
8. Eventuelt, evaluering af mødet og indkomne punkter til næste 

møde  

Jensa Ottosdottir orienterede om, at det afsluttende hold på TP - trods 

corona - heldigvis følte sig godt klædt på til deres arbejdsliv. 

Der var ønske om, at der kom kontaktoplysninger / e-mail adresse på Ulla 

(studienævnsformand) og Jeppe (kontaktperson for de studerende) på studie-

nævnssiden; hvilket administrationen sørger for. 

Det blev nævnt, at studienævnets kvalitetssikring af den omlagte undervis-

ning i E20 forventeligt vil ske via mailhøring i næste uge.  

De kommende møder i studienævnet vil blive afholdt online i Zoom; og kur-

susevalueringer bliver et af de næste punkter. 

Mødet afsluttedes kl. 16.30. 

 

 

 

 

 

 

  


