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Mødedato: 25. januar 2022, kl. 15.00-16.15 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde i studienævn for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede 
Sejthen,  
Studerende: Jeppe Damm Poulsen 
Observatører: Helle Hornhaver, Mette Aakjær, Lars Lauritzen, Anders Larsen Martensen,  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen   
 
Afbud: Chris Ejlerskov, Julie Quist Ottesen   
 
 

 
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 studentersager afgjort siden sidst.  
 
4. Beslutning: Rettelser til kursusbeskrivelser E22 
Studienævnet besluttede at imødekomme ønsket fra underviserne på modul 1 om at 
afskaffe kravet om aflevering af en skriftlig opgave ifm. deltagelse i eksternat i social-
psykologi.  
 
Studienævnet begrundede studieordningsændringen med, at det beskrevne mundtlige 
øvelses- og evalueringsformat giver bedre mening ift. at understøtte eksternatets for-
mål og de studerendes refleksioner. Studienævnet lagde vægt på, at indstillingsbetin-
gelsen ikke afskaffes, men at kravet til de studerende indlejres i selve eksternatet/un-
dervisningen.  
 
Studienævnet anbefalede underviserne, at de mundtlige øvelser og evalueringer på 
eksternatet tilrettelægges i et format der sikrer at de studerendes refleksion når op et 
tilstrækkeligt højt niveau, og eventuelt i et format der understøtter de studerende i at 
bringe deres refleksion og selvindsigter med videre på uddannelsens øvrige moduler 
(fastholdeles af læring).   
 
Lene orienterer kursusansvarlig for modul 1 om beslutningen og anbefalingen og Julie 
gennemfører ændringen i studieordning og i kursuskatalog.   
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5. Drøftelse: Kvote 2 optagelseskriterier  
Lene indledte med en kort baggrund for punktet og de overvejelser der er gjort ift. 
eventuelle andre mulige optagelseskriterier. Mette fortalte kort om den nye arbejds-
gang der er aftalt med AU Optag ift. vurderingen af kvote 2-ansøgningerne.  
 
Studienævnet bakkede op om de indstillede kriterier og havde ingen yderligere be-
mærkninger. Den videre proces er, at prodekanen for uddannelse skal godkende krite-
rierne, der kommer til at gælde fra og med optagelsen 2023.  
 
6. Punkter fra studerende 
 
Kvalitet og ensartet i vejledning på tandplejeruddannelsen  
Jeppe præsenterede baggrunden for punktet: 8-10 studerende har ifm. vejledning på 
modul 9 oplevet at 1) vejleder har ikke vejledt i overensstemmelse med den undervis-
ning der er givet på modulet og 2) Vejleder og bedømmer har ikke være kalibreret om-
kring hvad der lægges vægt på i bedømmelsen. 
 
Studienævnet drøftede problemstillingen omkring modul 9, men også spørgsmålet 
omkring kvalitet i vejledning mere generelt. Gode vejledere stiller spørgsmål og skaber 
refleksion hos den studerende, og giver ikke nødvendigvis ”rigtige” eller ”forkerte” 
svar. Studienævnet slog fast, at det er kursusansvarliges ansvar, at sikre kalibrering 
mellem forskellige tilknyttede vejledere, således at der vejledes i overensstemmelse 
med undervisning og læringsmål.    
 
Som opfølgning på drøftelsen besluttede studienævnet at: 

• Dorte (kursusansvarlig for modul 9) vil tale med vejlederne tilknyttet modul 9, 
hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem undervisning og vejledning. 

• Lene vil tale med institutledelsen og uddannelsesleder for tandplejeruddan-
nelsen, om der kan igangsættes noget kompetenceudvikling af vejledere. For-
nemmelse er, at mens der har været fokus på at professionalisere undervis-
ning, har der ikke i samme grad været fokus på at professionalisere vejledning 
og kvalificere undervisere til at påtage sig vejledningsopgaver.  

 
7. Orientering: program for aftagerpanelmøde 
Lene orienterede om programmet for aftagerpanelmøde og gav studienævnet mulig-
hed for endnu engang at komme med ønsker og kommentarer. Helle anbefalede, at 
drøftelsen med aftagerne foregår i mindre grupper, før der tages en drøftelse i plenum. 
Kombineret med at bruge padlet vil dette sikre en bedre dialog på mødet og at alle 
kommer til orde.  
 
Lene vil følge op på, at der inviteres nogle studerende til at holde dimittend-oplæg.  
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8. Orientering: eksamensplaner S22  
Studienævnet havde ingen kommentarer eller ændringsforslag til eksamensplanerne 
S22, udover et ønske om at eksamen på modul 4 rykkes en dag frem grundet temadag 
for medarbejdere på IOOS.  
 
9. Orientering fra studieleder 
Lene bad om studienævnets input til hvilke aftager-eksperter der skal inviteres til ud-
dannelsesevalueringen. Studienævnet var enige i at invitere én der er uddannet tand-
plejer og som har erfaring med arbejdsmarkedet for tandplejere. Studienævnet bak-
kede også op om at invitere en aftager-ekspert der har indsigt i sundhedsvæsenet og 
dermed måske kan bidrage med perspektiver på om tandplejerens virke (også) skal be-
væge sig i retning af hospitaliseret tandpleje.  
 
Lene undersøger, om det kunne give mening at invitere en tandplejer fra følgende or-
ganisationer: 

- International Federation of Dental Hygienists (IFDH) 
- Human First samarbejdet  
- Tandplejerforeningens hovedbestyrelse  
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