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Mødedato: 23. august 2021, kl. 15.00-17.00 
Mødested: 1614-374 
Mødeemne: Studienævnsmøde studienævnet for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Heidi Kjærhede Sejthen, Chris Ejlerskov 
Studerende: Jeppe Damm Poulsen 
Observatører: Helle Hornhaver,  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen   
 
Afbud: Uwe Henriksen, Mette Aakjær, Dorte Lindelof, Lars Lauritzen 
 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager til behandling  
Ingen studentersager til behandling  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  
Studienævnet havde ingen kommentarer til sager afgjort siden sidst.  
 
4. Drøftelse/Beslutning: Eksamensplaner vinter 2021/2022 
Studienævnet godkendte eksamensplanen vinter 2021/2022 og bemærkede, at det er 
en god eksamensplan for de studerende. Heidi og Chris har været i kontakt med de 
kursusansvarlige på hhv. TP og KT og de har sagt god for planerne.   
 
5. Beslutning: Godkendelse af valgfagsudbud F22 på Klinisk tandteknik 
Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet F22. I forlængeles heraf drøftede studie-
nævnet placeringen af undervisningsforløbet for valgfaget på 4. semester og hvordan 
det kan placeres ift. Afsluttende eksamensprojekt. For at frigive bedre tid til valgfaget 
foreslog Chris, at forberedelsen af eksamenspatienter til Afsluttende eksamensprojekt 
går i gang allerede i løbet af efteråret 2021. Chris og Helle går videre med planlægnin-
gen af 4. semester i F22. 
 
Studienævnet besluttede at afholde et online informationsmøde om valgfag for KT-
studerende. Helle afholder informationsmødet og Chris melder tidspunkt ind til ske-
maplanlæggerne (fredag den 29. oktober).  
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat  
 

 

Side 2/3 

Helle orienterede om, at der bliver et nyt udbud af valgfag på den nye professionsba-
cheloruddannelse i Klinisk tandteknik. Valgfagene bliver dels rettet mod KT-stude-
rende og dels tværfaglige rettet mod både TP-, KT- og Odontologi-studerende.  
 
6. Orientering: Førsteårsprøve på Klinisk tandteknik  
Lene og Julie orienterede om førsteårsprøve på Klinisk tandteknik og studienævnet 
tog orienteringen til efterretning. Julie opdaterer studieordningen.  
 
7. Orientering/Drøftelse: Statusrapport 2021 
Lene indledte kort punktet og studienævnet gennemgik handleplanerne med fokus på 
de handleplaner, hvor studienævnet er involveret.  
 
Handling nr. 1.  
Studienævnets formål med at nedsætte en arbejdsgruppe er: 

• Opnå viden om, hvilken feedback de studerende efterspørger og på hvilke kur-
ser/moduler. Er det f.eks. ifm. patientbehandling eller opgaveskrivning? Er 
det fælles eller individuel tilbagemelding? 

• Få konkrete forslag til hvordan feedback kan forbedres på konkrete kurser og 
som kan implementeres som forsøgsordning i F22 eller E22.  
 

Studienævnets anbefalinger til arbejdsgruppen er:  
• Undervisningsevalueringerne (og studenterundersøgelsen) peger på, at de stu-

derende efterspørger mere og bedre feedback. Tag udgangspunkt i undervis-
ningsevalueringerne ift. at identificere på hvilke kurser/moduler efterspørgs-
len på mere og bedre feedback er særligt stor.  

• Udvælg et antal kurser/moduler (f.eks. 1-2 på hver uddannelse) og undersøg 
nærmere, hvad de studerendes ønsker til feedback består af. Eksempelvis ved 
at invitere studerende til et fokusgruppeinterview eller lign.  

• Gå i dialog med CED og de kursusansvarlige for de identificerede kurser mhp. 
at iværksætte konkrete feedback-tiltag.  

 
Studienævnets forslag til arbejdsgruppe:  

• Dorte Lindelof  
• Heidi Kjærhede Sejthen 
• Lene Martinussen  

 
Ressourcepersoner der kan kontaktes ved behov:  

• Studerende i studienævnet (Jeppe Damm Poulsen og Lars Lauritzen) 
• Center for Educational Development (Health kontaktperson Liv Tholstrup) 
• HE Studier (Julie Schmidt Fallesen)  
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Handling nr. 3   
Lene gav en kort status på arbejdet med struktur og sammenhæng på moduler/kurser 
på TP og KT. Studienævnet bakkede op om arbejdet og bemærkede at det er særligt 
vigtigt at synliggøre og italesætte over for de studerende, hvad klinik indebærer (også 
forberedelse og journalisering mm.). Studieaktivitetsmodellen forventes at være et 
godt redskab for både studerende og undervisere.  
 
Handling nr. 7 
Helle orienterede om at der arbejdes på at lave en samarbejdsmodel med KU omkring 
udbud af moduler på Akademiuddannelsen i odontologisk praksis. Helle orienterede 
desuden om, at der ikke udbydes moduler på diplomuddannelse i oral helse i 2022, og 
at uddannelsens fremtid tages op i løbet af 2022. 
 
8. Orientering fra studieleder 
Lene orienterede om at der er optaget 78 studerende på TP og 11 studerende på KT.  
 
9. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde 
Studienævnet havde ingen kommentarer til det godkendte referat.  
 
10. Evt.  
Jeppe planlægger fortsat at sætte fokus på flere mænd på tandplejeruddannelsen, bl.a. 
ved at deltage på U-Days og ved at udarbejde en video til bachelor.au.dk 
 
Heidi viderebragte et ønske fra underviserne på TP om mere viden om hvordan pro-
cessen vedr. dispensationer foregår. Underviserne oplever regelmæssigt en udfordring 
med at de studerende ikke kender til progressionskrav og hvornår/hvordan de skal 
søge dispensation fra progressionskrav. Studienævnet opfordrede til at:  

- Alle underviserne orienteres om hvem de skal henvise til ift. dispensationer og 
hvordan processen foregår  

- Ved modulets start bør alle undervisere orientere de studerende om eventuelle 
progressionskrav forud for/efter modulet.  

 
Lene tager ønsket med til uddannelsesforum for kursusansvarlige for TP og KT mhp. 
at beslutte en proces for, hvordan underviserne orienteres.  
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