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Mødedato: 2. februar kl. 15.45-17:00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: 1. Konstituerende studienævnsmøde for Oral sundhed, 2. Studienævns-
møde for Oral sundhed 
 
Deltagere VIP: Lene Meilstrup Martinussen (studieleder), Chris Ejlerskov, Dorte Linde-
lof, Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede Sejthen 
Deltagende studerende: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Sam Johnsen (KT-stu-
derende) 
Observatører: Lars Hilton Lauritzen (TP-studerende), Mette Aakjær (studievejlednin-
gen) 
Studieadministrationen: Eline Skjøttgaard Lorentzen (referent) 
 
 
Ordinært studienævnsmøde for Oral sundhed 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 
2. Studentersager (5 min) 

2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 

3. Orientering: Nyt fra studerende (5 min) 
 
4. Beslutning: Ændring af eksamensform for M6 - Samfund, sundheds-

fremme og forebyggelse, TP (5 min) 
Opgavens omfang ønskes ændret fra 6-8 normalsider til 8-12 normalsider.  
De kursusansvarlige ønsker at hæve de studerendes taksonomiske niveau til et let 
analytisk og diskutere plan, og dette sammenholdt med at flere fag er repræsente-
ret, vil afstedkomme en udvidelse af opgavens omfang fra 8 sider til maks. 12 nor-
malsider. Evalueringer af tidligere modul 9 opgaver har vist, at de studerendes ev-
ner ift. analyse og diskussion har været manglefuld, og med denne indsats på M6 
forsøges at igangsætte denne læringsproces, som derfor i udprøvningen kræver 
mere ”skriveplads”. 
Kan studienævnet godkende denne ændring? 

 
5. Beslutning: Fjernelse af forudsætninger for prøvedeltagelse M2 - 

Sundhed og sygdom, TP (5 min) 
Nuværende to forudsætninger for prøvedeltagelse ønskes fjernet: Krav om delta-
gelse i sterilisation og krav om bestået test i sterilisation. Desuden ønskes sterili-
sation fjernet fra kursets indhold. 
Kan studienævnet godkende denne ændring? 
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6. Beslutning: Ændring af forudsætninger for prøvedeltagelse M5 - Udvi-

det klinisk virksomhed, TP (5 min) 
Der er nu et krav om deltagelse i temadag om lovgivning. Dette ønskes ændret til 
deltage i en temadag uden specifikt emne. Dette ønskes, da temadagen er bygget 
op som en case, hvor tandplejernes virksomhedsområde herunder lovgivningen 
indgår i casen. Når lovgivningen står i parentes og er fremhævet, læses det som 
om, at det er temadagens emne. 
Kan studienævnet godkende denne ændring? 

 
7. Beslutning: Ændring af forudsætninger for prøvedeltagelse M9 – Bor-

gere med særlige behov, TP (5 min) 
Der er nu et krav om deltagelse i tværfaglige casearbejde i fagene paradontologi, 
tandsygdomslære, radiologi, farmakologi og protetik. Dette ønskes ændret til del-
tagelse i tværfagligt casearbejde uden et specifikt emne med begrundelsen, at det 
tværfaglige casearbejde har udviklet sig gennem årene, og det ikke længere er de 
nævnte fag, der er i fokus.  
Kan studienævnet godkende denne ændring? 

 
8. Drøftelse: Undervisningsevaluering F20 (30 min.) 

Baggrund  
Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannel-
serne, og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af under-
visningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienæv-
net behandle de kurser, der har farven rød i indikator 1 spørgsmålet Jeg vurderer 
det samlede udbytte af undervisningen som, og som dermed er vurderet til at 
give et utilfredsstillende samlet læringsudbytte.  

  
Drøftelse  
Følgende kurser i F20 vurderes til at have et utilfredsstillende læringsudbytte:   
• TP: M7 - Profession og metoder 
• TP: M8 - Relationer og interaktioner 
• TP: M12 - Selvstændig professionsudøvelse 
• KT: Samfund, kommunikation, patientinddragelse 
• KT: Protetisk klinik 1 
• KT: Kvalitetssikring i klinisk tandteknikerpraksis 
• KT: Afsluttende eksamensprojekt 

 
Studienævnet bedes drøfte de studerendes læring og udbytte af kurserne på bag-
grund af bilagsmaterialet, særligt bilag 8, med henblik på at identificere, om der 
er problemer/bekymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstalt-
ninger fremadrettet.  

  
Bilag 2: Indikatorbaseret overblik over evaluerede kurser Oral sundhed F20 
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Bilag 3: Evalueringsrapport Klinisk tandtekniker  
Bilag 4: Evalueringsrapport Tandplejer 
Bilag 5: Evalueringsrapport DOH 
Bilag 6: Evalueringsrapport AOP 
Bilag 7: Kommentarer fra kursusansvarlige  
Bilag 7a: Evaluering af egen læring Samfund, kommunikation, patientinddra-
gelse 
Bilag 8: Studienævnets kommentarer til evalueringen 

 
9. Fastsættelse af dato for aftagerpanelmøde (5 min) 

Studienævnet har tidligere foreslået at orientere aftagerpanelet og censorgruppen 
om status på de nye studieordninger og særligt revisionen af KT-uddannelsen, 
håndteringen af nedlukningen og udfordringen i at de studerende ikke har haft 
meget kliniktid som følge deraf. Fra statusrapporten kan frafald og studiemiljø ta-
ges op som emne sammen med undervisningsevalueringen. 
Et kursus for praktikværter kan også diskuteres med henblik på, hvad man kan 
forvente som studerende, når man kommer ud i erhvervslivet, og hvordan prak-
tikværterne gerne vil samarbejde med studerende. 
Derudover kan aftagerpanel og censorgruppen høres om, hvad de ser af udfor-
dringer, og om de har ønsker til uddannelserne. 
Det foreslås også at få input på et konkret kursus. 
Studienævnet har besluttet at slå aftagerpanelmødet og censorgruppemødet sam-
men.  
Studienævnet bedes fastsættes en dato for mødet i starten af marts 2021. 

 
10. Nyt fra studieleder mfl. (5 min) 

Der har været afholdt møde med styrelsen ift. studieordningsrevision for tandple-
jeruddannelsen. 
 

11. Evt.  
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