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Mødedato: 23. november 2021, kl. 16.00-17.00 
Mødested: 1614-374 
Mødeemne: Studienævnsmøde i studienævn for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Heidi Kjærhede Sejthen,  
Observatører: Helle Hornhaver, Lars Lauritzen (TP-studerende), Frederik Rømer (TP-stude-
rende), Anders Larsen Martensen (KT-studerende), Julie Quist Ottesen (KT-studerende),  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen   
 
Afbud: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Chris Ejlerskov, Uwe Henriksen, Mette Aakjær, 
 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Studienævnet godkendte dagsorden og bød velkommen til Frederik Rømer, TP-stude-
rende på modul 1.  
 
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: dato og tema for kommende aftagerpanelmøde  
Lene indledte kort punktet og studienævnet drøftede ideer til mulige temaer for det 
kommende aftagerpanelmøde. I drøftelsen fremkom følgende temaer/ideer: 

• Tema om praktiksamarbejde. F.eks. en italesættelse og refleksion af, hvad hhv. 
den interne praktik og den eksterne praktik medvirker til og hvordan samar-
bejdet mellem praktikkerne kan kvalificeres. 

• Tema om vurdering af kliniske kompetencer. En præsentation af tankerne bag 
det kommende kompetencekort og i forlængelse heraf drøftelse af, hvordan 
praktikværterne kan være en samarbejdspartner i relation til vurdering af kli-
niske kompetencer. Hvad kan praktikværterne forvente af de studerende og 
hvad kan de studerende forvente af praktikværterne.  

• Tema om digitalisering. Hvilke digitale kompetencer efterspørger aftagerne 
hos dimittenderne? Hvordan arbejdes der med digitalisering ude på klinik-
kerne og hvordan kan uddannelserne arbejde med digitalisering?  

• Tema/fokus på dimittendkompetencer. F.eks. præsentation af dimittendun-
dersøgelse og en oplæg fra en dimittend 2020 eller 2021, der kan fortælle hvad 
vedkommende bruger fra sin uddannelse og hvordan vedkommende oplever 
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arbejdsmarkedet. I relation hertil bemærkede Anders, at det er centralt at stu-
derende på uddannelserne får indblik i/kendskab til hvordan det er at komme 
ud på arbejdsmarkedet og fungere som hhv. klinisk tandtekniker eller tandple-
jer.  

 
Forslag til eventulle oplægsholdere 

• Medlem af aftagerpanelet Dennis Borup vedr. praktik   
• En praktikvejleder vedr. praktik  
• Repræsentant fra CED vedr. vurdering af kliniske kompetencer  
• Dimittend fra 2020 eller 2021 vedr. anvendelse af kompetencer, overgangen 

fra studieliv til arbejdsliv  
 
Studienævnet besluttede, at aftagerpanelmødet finder sted tirsdag den 1. marts kl. 
17.00-19.00. Alle i aftagerpanelet og alle i studienævnet inviteres med til mødet.    
 
Studienævnet besluttede, at Lene og Julie  

• Sender dato og tidspunkt ud til aftagerne og til studienævnet 
• Sender et forslag til program til studienævnet  

 
5. Orientering: resultat af AU valg  
Tillykke til Lars med valget. Og rigtig dejligt at også Julie og Anders - og måske også 
Frederik - har lyst til at engagere sig i studienævnets arbejde i det kommende år.   
 
6. Orientering om uddannelsesudviklingen på Klinisk tandteknik  
Helle Hornhaver gav en status på uddannelsesudviklingen. Studienævnet havde ingen 
yderligere spørgsmål.  
 
Helle orienterede om at hun deltog på generalforsamlingen for LKT (Landsforeningen 
for Kliniske Tandteknikere). Helle m.fl. har desuden været på besøg hos en klinisk 
tandtekniker i Randers og der er flere klinik-besøg i kalenderen.  
 
Helle og Dorte inviterede de to KT-studerende til at give input til et pilotprojekt på KT-
uddannelsen omkring kompetence-kort. Formålet med kompetencekort er at systema-
tisere den evaluering/feedback der foregår i dag og give både undervisere og stude-
rende et redskab til at dialog om, hvad den studerende kan i klinikken/skal arbejde på 
at opnå i klinikken.  
 
7. Orientering fra studieleder 
Lene orienterede om, at skemaplanlægningen for forårssemesteret snart er afsluttet. 
Som noget nyt kan skemaet tilgås via mitstudie.au.dk i det system der hedder 
timetable.au.dk (og ikke via Webuntis). De studerende vil modtage en mail fra studie-
administrationen omkring det nye skemavisningssystem, når skemaerne er klar i star-
ten af januar.   
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Lene orienterede om at prodekanen for uddannelse et gået i dialog med festforenin-
gerne på fakultetet omkring god adfærd.  
 
Lene orienterede kort om lukning/udflytning af uddannelser/uddannelsespladser.  
 
8. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde 
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