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Dataoversigt 

Baggrundsdata 

 Opgørelsesår: 2016 Opgørelsesår: 2017 Opgørelsesår: 2018 

Optag senest tre år 71 74 74 

Bestand seneste tre år  208 219 212 

Antal grader seneste tre år  58 46 62 

Gennemførelse, normeret 

tid seneste tre år i procent 

(og antal i parentes) 

65,7 procent (44 af 

67 studerende) 

73,4 procent (47 af 

64 studerende) 

62,2 procent (46 af 

74 studerende) 

Gennemførelse, normeret 

tid + et år seneste tre år i 

procent (og antal i 

parentes) 

74,6 procent (50 af 

67 studerende) 

81,3 procent (52 af 

64 studerende) 

70,3 procent (52 af 

74 studerende) 

Antal optagne 

internationale studerende 

på kandidatuddannelsen 

(full degree) seneste tre år 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Antal udrejsende 

udveksling seneste tre år 

1 3 1 

 

Kvantitativt og kvalitativt datamateriale 

Kvantitativt 

datamateriale  

Evalueringsperiodens resultater Standarder for kvalitet 

Opgørel-

sesår: 2016 

Opgørel-

sesår: 2017 

Opgørel-

sesår: 2018 

Førsteårsfrafald 

seneste tre år i procent 

(og antal i parentes) 

2,7 procent 

(2 af 73 

studerende) 

11,3 procent 

(8 af 71 

studerende) 

13,5 procent 

(10 af 74 

studerende) 

Frafaldet på første år må 

ikke være over 10 procent. 

 

Frafald seneste tre år i 

procent (og antal i 

parentes) 

20,9 procent 

(14 af 67 

studerende) 

15,6 procent 

(10 af 64 

studerende) 

25,7 procent 

(19 af 74 

studerende) 

Frafaldet på hele 

uddannelsen må ikke være 

over 18 % og må samlet set 

ikke være steget de seneste 

tre år. 

Studieprogression, 

gennemsnitligt antal 

57,4 56,6 56,3 58 ECTS pr. 

fuldtidsstuderende 
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ECTS-point pr. 

studerende pr. år 

seneste tre år  

Gennemsnitligt antal 

undervisningstimer på 

bachelor- eller 

kandidatuddannelsen 

om ugen pr. semester 

seneste tre år  

1. semester: 

26,0 t/uge 

2. Semester 

30,7 t/uge 

3. semester 

26,0 t/uge 

4. semester 

29,4 t/uge 

5. semester 

26,9 t/uge 

6. semester 

10,1 t/uge 

1. semester: 

26,0 t/uge 

2. Semester 

30,1 t/uge 

3. semester 

26,0 t/uge 

4. semester 

29,1 t/uge 

5. semester 

26,9 t/uge 

6. semester 

8,4 t/uge 

1. semester: 

26,0 t/uge 

2. Semester 

30,1 t/uge 

3. semester 

26,0 t/uge 

4. semester 

29,1 t/uge 

5. semester 

26,9 t/uge 

6. semester 

8,4 t/uge 

Antallet af 

undervisningstimer skal for 

den enkelte uddannelse i 

gennemsnit være minimum 

12 timer/uge i 14 uger pr. 

semester 

ViP/DViP-ratio, 

årsværk, seneste år 

  0,78 

(8,51/10,84) 
VIP/DVIP-ratioen må ikke 

være under 0,5. 

STÅ/ViP-ratio, 

seneste år  

  22,42 

(190,75/8,5

1) 

Ratioen må ikke være over 

30. 

Ledighedsstatistik 

seneste tre år i procent 

(og antal dimittender i 

parentes), kandidat og 

professionsbachelor 

Dimis-

sionsår: 

2014 

Dimis-

sionsår: 

2015 

Dimis-

sionsår: 

2016 

Ledigheden må samlet set 

ikke være steget de seneste 

tre år. 

16,8 procent 

(55 

dimittender) 

8,8 procent 

(54 

dimittender) 

9,8 procent 

(58 

dimittender) 

Kvalitativt 

datamateriale  

Evalueringsperiodens resultater Standarder for kvalitet 

Studiestart – hele 

evalueringsperioden 

(seks år) 

Udover at arbejde med en målrettet 

studiestart, der skal mindske frafald, og 

sikre en god introduktion til uddannelsen, 

samt et godt social netværk, har vi fra 

studiestart 2019, indført en længere 

periode med fokus på den gode 

studiestart, således at perioden nu 

kommer til at strække sig over de første 

to moduler (et semester). Desuden 

ansætter vi 4 studerende som 

mentorer/ambassadører, der under 

Studiestarten på SUND har 

til formål at gøre nye 

studerende studieparate til 

deres uddannelse. Målet 

med studiestartens indhold 

er at mindske frafald og 

sikre at alle studerende 

opnår en solid faglig og 

social integration. 

Læringsmål i studiestarten 

er derfor: • Etablering af 
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introugen, og gennem det første semester 

vil stå til rådighed for de studerende i 

forhold til både faglige og sociale 

aktiviteter. 

tryghed og fællesskab; at 

skabe et socialt netværk • 

Introduktion til uddannelsen 

og dens indhold, rammer, 

krav • Praktisk overblik 

over de relevante 

tekniske/administrative 

ressourcer og studiemiljøer 

• Praktisere en passende 

studieaktivitet • At blive 

studerende; at facilitere 

studieunderstøttende 

aktiviteter og arbejde med 

studieplanlægning i 

overgangen fra elev til 

studerende. 

Kompetencematrix, jf. 

bilag 1 

Bilag 1 udgår, i det i i stedet henviser til studieordningens fællesdel og 

institutionel del: 

 

Fællesdel: 

https://studier.ku.dk/bachelor/tandplejer/pdf/studieordning-tandplejer 

 

Institutionsdel: 

https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/studieordninger/dokum

enter/studieordningstillaeg_oktober2016 

 

Forskningsmatrix, jf. 

bilag 2 

Se bilag 
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Analyse 

Status for uddannelsen  

Status for uddannelsen baseret på analyse af kvantitativt og kvalitativt datamateriale 

inklusive kompetencematrix og forskningsmatrix  

Kvantitative data  

Frafald (over standard): 

Otte ud af de 10 studerende der er registret som førsteårs frafald, har efter den 1. oktober som er 

skæringsdatoen for optællingen, valgt ikke at gennemføre deres uddannelse som tandplejer, da de 

var blevet optaget på andre uddannelser (bl.a. odontologi, farmakologi, jura og sundhed og 

ernæring). Ud af de ti som er registret som førsteårs-frafald er der kun to studerende hvor der er 

tale om et reelt uddannelsesfrafald, i det en studerende efter orlov grundet særlige 

omstændigheder ikke ønskede at genoptage studiet, og en studerende havde ikke tilstrækkelig 

fremmøde for at kunne gennemføre uddannelsen.  

’Frafald seneste tre år’ på 19 studerende svarende til 25,7 % i 2018 ligger over standarden på 18 

%. Uddannelsesledelsen vurderer, at det øgede frafald bl.a. skyldes politisk besluttede ændringer 

på uddannelsesområdet, idet muligheden for dobbeltuddannelse på samme uddannelsesniveau 

blev afskaffet i 2017. Det har medført, at nogle studerende vælger at stoppe eller skifte 

uddannelsen inden den er afsluttet, hvis de er i tvivl om deres uddannelsesvalg. Dette påvirker 

naturligvis frafaldet, hvilket der ikke er taget højde for, da standarden blev fastsat, vi har en 

formodning om at det vil fortsætte i et vist omfang, så længe der er et uddannelsesloft.  

Studieprogression (rammer ikke standard) 

Frafaldet er også afspejlet i denne afvigelse fra standarden svarende til 15 ECTS pr. studerende 

der ikke tager sidste eksamen, med begrundelse i uddannelsesloftet eller begrundelse i skift til 

anden uddannelse.  

 

Undervisningsevalueringer  

Generelle betragtninger 

På studiet er der, qua den kliniske undervisning, generelt en tæt kontakt med de studerende. Der 

arbejdes desuden med portfolio-samtaler gennem hele uddannelsen, hvor der fokuseres på dialog 

og handlemuligheder med den studerende, som resulterer i en individuel handleplan for den 

studerende, der hvor det er nødvendigt. Der udover er der dialogmøder mellem de studerende og 



7 

 

uddannelsesledelsen 2-3 gange årligt, hvor de studerende og ledelsen mødes og har mulighed for 

at skabe indblik i baggrunde og ønsker på uddannelsen. Oftest løses mere banale udfordringer til 

mødet gennem klarhed og forventningsafstemning. 

I de systematiske undervisningsevalueringer vurderer de studerende generelt læring og 

undervisning på klinikken meget højt og der er oftest normalfordeling af besvarelserne, når det 

gælder egen vurdering af opnåelse af kompetencemålene. Der er stor variation af vurderingen af 

undervisningen ved de forskellige fag. De studerende beskriver utilfredshed med hele dage i 

auditorierne i kælderen, hvor der hverken er dagslys eller god udluftning. De studerende ønsker 

flere lektionsplaner, mere sammenhæng mellem teori og praksis samt samarbejde på tværs af 

årgange og det odontologiske team.  

 

Censorformandskabsberetning 

Årsberetningen samler op på de særlige forhold, der har haft betydning for tandplejeruddannelsen 

på AU og KU og på uddannelsen til klinisk tandtekniker på AU i årets løb. Den er baseret på 

censorernes evalueringer fra gennemførte prøver og eksamener i uddannelsen, samt har fokus på 

de temaer, som censorformandskabet løbende arbejder med. 

 

De vigtigste konklusioner vedrørende: 

 Uddannelsernes niveau.  

Generelt er censorerne tilfredse og peger bl.a. på, at der er høj faglighed blandt de 

studerende, men censorerne er også kritiske, i det de peger på en stor variation inden for de 

studerenes niveau.  

 Afviklingen af prøver og eksaminer. 

Censorerne på begge skoler mener, at eksamensadministrationen er forløbet tilfredsstillende. 

Uddannelsesinstitutionen KU har haft flere klagesager i forhold til AU. Der har i alt været 

otte klager over eksamen. En af klagerne har resulteret i en om-bedømmelse, her fik den 

studerende løftet sin karakter fra 4 til 7. En af klagerne resulterede i en ankesag, her fik den 

studerende ikke medhold. Alle sager er behandlet efter gældende regler og procedurer. 

 

Det faglige niveau relateret til læringsmål/arbejdsmarkedet, blev af alle censorer vurderet som 

”godt”, ”godt nok”. Tre censor fandt det faglige niveau inspirerende. Flere af censorerne 

kommenterede, en stor forskellighed med hensyn til niveauet blandt de studerende.  
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Eksamensopgivelserne blev fundet ”godt” af 20 censorer eller ”godt nok”, af 6 censorer. 

 

Alt i alt er censorernes tilbagemeldinger om det faglige niveau, som helhed og set i relation til 

arbejdsmarkedet godt.  

Prøverne er gennemført i overensstemmelse med gældende regler, og de studerende har fået en 

ensartet og retfærdig behandling. Deres præstationer har fået en pålidelig bedømmelse, der er i 

overensstemmelse med reglerne for karaktergivning, herunder regler fastsat herom i 

uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.  

 

I dette års censortilbagemeldinger er der kommet meget få bemærkninger, hvilket gør det 

vanskeligt at finde fokus områder. Vi vil fortsat have fokus på de studerendes sproglige 

kompetencer, og særligt i forhold de tosprogede studerende. 

Årets temaer 2018 var i lighed med 2015, 2016 og 2017, gruppeprøver, målbeskrivelser og læringsmål. Med 

hensyn til Gruppeprøver som eksamensform, er det generelle billede stadigvæk, at prøveformen 

fungerer, ”godt nok” eller ”godt”. To af censorerne synes ikke denne eksamensform fungerer 

tilfredsstillende. Det volder i nogle tilfælde vanskeligheder at differentiere imellem de enkelte 

studerende, desuden angives det, at denne prøveform, ikke for censor umiddelbart giver 

mulighed for at vurdere de studerendes samarbejdskompetencer. 

Med hensyn til Karaktergivning, er det generelle billede, ligesom sidste år at det fungerer 

”godt” eller ”godt nok”, både i forhold til læringsmål og karakterskalaens egnethed. To censorer 

kommenterer at det ikke er tilfredsstillende, og mener der er for stor spring mellem de enkelte 

karakterer.  

 

Aftagerpanel  

Aftagerpanelet oplevede overordnet set, at de tandplejerne de tog imod i praksis, var super 

dygtige til deres kerneopgaver omkring forebyggelse og sundhedsfremme og fagligt 

velfunderede. 

Panelets betragtninger på uddannelsens udviklingsmuligheder omhandlede primært et ønske om 

mere virkelighedsnærhed på studiet. Aftagerne oplevede bl.a. at tandplejerne manglede 

kompetencer til at forstå arbejdsgange og hvordan man gebærder sig på en klinik, indsigt i 

tandlægens kernebehandlinger, kendskab til overenskomst og ydelser samt realisme ift. hvad man 

kan forvente af løn og arbejdsforhold. Panelet tilbød at stille deres virkelighed til rådighed, ved at 
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mødes med de studerende lige inden de bliver færdige, til dialog om samme og for at mindste 

praksischokket for de færdige tandplejere. Panelet forslog, ligesom dimittenderne, flere 

virkelighedsnære cases bl.a. om etiske problemstillinger, på studiet.  

Panelet var enig i dimittendernes oplevelse af vigtigheden af en grundig oplæring når man starter 

et nyt sted ligesom vigtigheden af at ville værdsætte retningslinjer fra skolen om hvad en 

praktiktid bør indeholde, når man modtager studerende i praktik.  

Panelet beskrev at de som arbejdsgivere kunne opleve det utrygt når tandplejere arbejde med 

urutinerede opgaver, som f.eks. plast. Mange tandplejere værdsætter varierede opgaver og derfor 

er der tandplejere, der laver behandlinger som de ikke har teoretisk dyb indsigt i eller klinisk 

erfaring med. Panelet anså ikke at f.eks. plast var inden for tandplejerens kompetencefelt og 

foretrak derfor hellere at gøre det selv, da de derved kunne sikre kvaliteten af behandlingen.  

Som dimittenddata kunne indikere, oplevede panelet også at de nye tandplejere var mere 

”business-orienterede”. At de gik mere op i omsætning, løn og rettigheder end tidligere. Data 

kunne indikere at lidt hårdere værdier (løn, vilkår, udstyr) vægtes højere end blødere (pædagogik, 

faglige udfordringer) end tidligere. Panelet understøttede et behov for at de studerende havde 

større kendskab til klinikdrift, for at forstå det større billede af den kontekst de bliver del af.  

Panelet var helt enige i dimittendernes oplevelse af et stort behov for større samarbejde med de 

tandlægestuderende på studiet, da både tandlæger og tandplejere har alt for lille kendskab til 

hinandens arbejde. Det er særligt et problem for tandplejerne ikke at have kendskab til 

tandlægens behandlinger når de skal henvise og rådgive patienten, til behandlinger de ikke selv 

foretager. Af fremtidsaspekter så panelet at der ville komme en større ældrebyrde med mere 

komplicerede og vedligeholdskrævende tandsæt. Det vil betyde hyppigere besøg hos tandplejer 

og dermed medføre et behov for en øget viden hos tandplejerne om ældretandpleje ift. medicin, 

periimplantitis, motoriske forudsætninger og generelt forfald.  

 

Dimittendrapport 

Med en svarprocent på 31% (49 respondenter ud af 158 adspurgte) er datagrundlaget lille. 

Respondenterne er repræsentative, foruden en overvægt af privatpraktiserende tandplejere og 

dimittender optaget på kvote 2.  

79% svarer, at de i høj grad og i nogen grad er tilfredse med deres arbejdsliv. De svarer at det der 

har størst indflydelse på deres arbejdsglæde er; ledelsen, kollegerne, kontakten til patienten, det 

kliniske udstyr, løn og arbejdstid. Ift. sidste undersøgelse for 3 år siden, er der i højere grad vægt 
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på klinisk udstyr og løn og i mindre grad efteruddannelse samt faglige og pædagogiske 

udfordringer.  

84% af dimittenderne oplevede i høj grad og i nogen grad, at uddannelsen havde rustet dem til 

arbejdslivet. Dog føler de sig ikke nok rustet ift. professionel håndtering af egne følelser samt 

viden om lovgivning inden for tandplejefeltet.  

Dimittenderne oplevede overgangen til arbejdslivet som hård, primært pga. højt klinisk tempo 

samt manglende kendskab til ydelser og arbejdsgange. Dog oplevede de dimentender hvor der 

havde været god oplæring og introduktion, overgangen som fin. Dimittenderne foreslår bl.a. mere 

virkelighedsnære hverdagsbehandlinger og klinisk rutine, som kunne lette overgangen til 

arbejdslivet.  

Dimittenderne oplever diskrepans mellem uddannelsen og arbejdsmarkedets krav ift. evnen til at 

arbejde på tværs af faggrupper, generel forretningsforståelse og it-færdigheder. De foreslår derfor 

en større grad af tværfaglighed (samarbejde med tandlægestuderende og klinikassistentelever) på 

studiet, flere cases og projektforløb – gerne med eksterne samarbejdspartnere. Dimittenderne 

ønsker bl.a. direkte patientsamarbejde med de tandlægestuderende om behandlingsplaner, at 

deltage i tandlægernes behandlinger for at få kendskab til hvordan de udfører behandlinger samt 

fællesforelæsninger.  

¾ af dimittenderne at niveauet for undervisningen var passende ift. deres adgangsgrundlag og ca. 

90% oplevede at undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer var tilstrækkelige.  
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Status for opfølgningsplaner 

Status for opfølgningsplaner for den seneste uddannelsesevaluering etc. 

 

Beskrivelse af opfølgningsplaner fra de sidste 3 års uddannelsesredegørelser: 

2016  

SKT arbejder på at sikre bedst mulige sundhedspædagogiske, kliniske, tværfaglige og 

studiekompetencer hos vore dimittender, i en retning som imødekommer ønskerne artikuleret på 

aftagerpanelmøderne.  

 

Tandplejerprofessionens kompetencer vurderes af offentlige myndigheder til at blive endnu mere 

efterspurgt i fremtiden (5-25 år) idet befolkningens tandsundhed i langt højere grad end i dag 

kræver personale med fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.  

 

2017  

Det systematiske kvalitetssikringsarbejde med undervisningsevalueringerne forventes at give et 

godt billede af Best Practice samt udviklingsmuligheder for undervisningen. Ligeledes skaber 

arbejdet med resultaterne rum for en læringskultur med åbenhed om egen undervisning og 

samarbejde om at skabe det bedst mulige grundlag for læring.  

 

Vi vil i den kommende tid arbejde aktivt med hvordan de studerende kan få mere kvalificeret 

tilbagemelding på deres kompetencer, ikke kun klinisk men også ift. opgaver, viden og 

færdigheder i de teoretiske fag.  Ligeledes arbejdes der med at skabe en systematik og struktur til 

de til de skriftlige opgaver, så opmærksomheden primært kan rettes mod progressionen i indhold 

og læring af opgaven.  

 

2018 

Uddannelsen sundhedspædagogiske elementer og deres tilknytning til klinikken skal 

videreudvikles så Tandplejerens unikke kompetencer i tandplejeteamet kan blive stærkest 

mulige. Undervisningen skal desuden udvikles så de studerendes innovative, digitale og evner til 

interdisciplinære samarbejde styrkes.  
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Status på opfølgningsplanerne: 

2016/2017: 

Det systematiske kvalitetssikringsarbejde, har resulteret i at vi har arbejdet med at udarbejde en 

ny struktur på uddannelsen, således at de kliniske uddannelseselementer på hvert modul samles i 

blokke af en uges varighed, hvilket giver bedre mulighed for at de studerende kan få rutiner i 

deres arbejde. Denne struktur vil desuden give mulighed for at man på klinikken arbejder mere 

målrettet med sammenhængen af den sundhedspædagogiske indsats fra teori til praksis. Den nye 

struktur har også haft fokus på at de studerende får mulighed for at få sammenhængende tid til 

selv studie, således at der skabes rum for en læringskultur hvor den enkelte er med til at tage 

ansvar for egen læring. Den nye struktur bliver implementeret i skoleåret 2018/19. 

Arbejdet med at skabe systematik og struktur på de opgaver der skrives i løbet af 

tandplejeruddannelse, har bl.a. resulteret i at man i alle opgaver arbejder med udgangspunkt i den 

gode opgave, samt kan få digital hjælp, ved at benytte det tilhørende online værktøj SCRIBO. 

Arbejdet med på deres kompetencer er stadig i fokus, der er nedsat arbejdsgrupper, der ser på 

feedback på de kliniske kompetencer samt på feedback efter skriftlige opgaver og afleveringer, 

2018 

Den nye struktur på uddannelsen med mere sammenhængende kliniktid, samt mere 

sammenhængende tid til selvstudie blev implementeret fra 1. september 2018. 

I skole året 2018 har vi desuden gennemført én emne uge, i innovationsteknikker, hvor de 

studerende gennem en uge fik mulighed for at arbejde med innovationsteknikker i forhold til en 

aftager stillet case.  

Desuden har vi i dette skoleår, efter at have gennemført et pilotprojekt, som blev oplevet som 

meget givende af alle involverede, er der indgået en aftale om et tværfagligt samarbejde med 

Københavns Professionshøjskole, om et tværfagligt undervisningsforløb en gang om året.  

Der arbejdes fortsat med øget fokus på kvalificeret tilbagemelding til de studerende, i form af 

både lærer- samt peerfeedback, dette gøres ved at indarbejde det som et fokusområde i vores 

pædagogiske kompetenceprofil, som alle underviserne udarbejder og reflekterer over i 

forbindelse med afholdelsen af den årlige MUS samtale.   

Visioner og fremtidsperspektiver 

Visioner og fremtidsperspektiver for uddannelsen, herunder opfølgningsplan, jf. bilag 3 
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Skal først færdigudfyldes efter 29/5, da mødets indhold skal inddrages.  

 

Mission 

Det er SKT's mission at uddanne tandplejere med kompetencer til at indgå i effektive og 

tidssvarende tandplejeteams til gavn for borgerne og at formidle ny viden og nye kompetencer 

gennem efter- og videreuddannelse af tandplejeteamet. 

Vision 

SKT's vision er at være anerkendt for undervisning med høj faglig og pædagogisk kvalitet, og for 

at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der udfordrer og udvikler. Det er ligeledes SKT's 

vision at fremstå som en fremtidsorienteret og attraktiv samarbejdspartner nationalt og 

internationalt, og som en aktiv og progressiv del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved 

Københavns Universitet. 

Fremtidens udfordringer 

Vi vil i de kommende årtier se flere ældre med egne tænder. Mange i denne voksende 

aldersgruppe vil have tænder, der er behandlet og som har et stort behov for vedligeholdelse og 

rehabilitering. Kompleksiteten af dette vil øges i takt med, at flere lever længere med forskellige 

medicinske lidelser og polyfarmaci, som har en voldsom indflydelse på udviklingen af de orale 

sygdomme. Tillige vil andelen af borgere som har fået forskellige typer af implantater og 

transplantationer, og som har været eller er i medicinske behandlinger, som afgørende 

kompromitterer den orale helse, udgøre en voldsomt voksende gruppe. De kommende årtier vil 

der tillige komme flere unge til i Danmark. De fleste vil nyde godt af tilbud om effektiv 

sundhedsfremme og forebyggelse. Imidlertid vil en mindre gruppe ikke formå at udnytte dette. 

Der findes stor ulighed i tandsundhed blandt borgerne i Danmark, også blandt yngre. Kun særligt 

tilrettelagte tilbud til de udsatte grupper kan fjerne uligheden (Se Tandplejeprognose 2019, 

Sundhedsstyrelsen).  

Fremtidens Tandplejeruddannelse 

Som konsekvens af den demografiske udvikling vil der i de kommende år stilles nye krav til 

tandplejerne som uddannelsen skal ruste de nyuddannede til at varetage. Tillige forventer SKT at 

der vil blive stillet yderligere krav til patientsikkerhed, dokumentation og kvalitet på 

tandklinikkerne ud over de faglige krav. Tandplejerne skal tillige i samarbejde med 

sundhedsvæsenets øvrige aktører blive endnu bedre til at bidrage til løsning af sundhedsfremme, 

forebyggelse og behandling af borgerne i den borgernære behandling lokalt tæt på borgerne. 
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Derfor skal de uddannede kunne løfte sundhedspædagogiske, innovative og kliniske opgaver 

endnu bedre end hidtil på baggrund af øget viden, færdigheder og kompetencer inden for 

områderne sundhedsfremme og forebyggelse, tænder og krop, helhedsorienteret 

tandsundhedsarbejde, bekæmpelse af ulighed i tandsundhed, patientsikkerhed, de 

kompromitterede patienter (unge og ældre) og udviklingsarbejde (input fra SKT’s mange 

interessenter).     

 

 

Efter mødet d. 29/5 beskrives: 

Hvad anbefalede de eksterne eksperter?  

Har uddannelsesledelsen fulgt anbefalingerne? Hvis ikke forklar hvorfor.  

 

Eksterne eksperter 

Inddragelse af eksterne eksperter 

 Studerende Wadeer M. Dowezai. Tandplejerstuderende, medlem af Studienævnet for 

Tandplejeruddannelsen, IOOS - Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet. 

 

 Kernefaglig ekspert Birgitta Jönsson. Universitetslektor i Oral Helse, Institutionen för 

odontologi, Göteborgs Universitet. 

 

 Faglig ekspert Anne-Marie Borgkvist. Seniorkonsulent – organisation og ledelse, 

kvalitetsassessor og master i etik og værdier. Tidl. IOOS – Institut for Odontologi og Oral 

Sundhed, HEALTH, Aarhus Universitet. 

 

 

OPSAMLING FRA MØDE D. 29. MAJ KL. 11.30-15.30 

 

Møde mellem eksterne eksperter, studieledelse, undervisere og studerende i forbindelse 

med uddannelsesevaluering af professionsbachelor i tandplejer 2019 

 

Deltagere:  

Eksterne eksperter:   

 Wadeer M. Dowezai (WMD) 

 Birgitta Jönsson (BJ) 

 Anne-Marie Borgkvist (AMB)  
Studerende:   

 Sofie Amanda Linnet 
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 Thea Maria Kjøller Sonne 

 

Undervisere:   

 Karen-Marie Winding, tandlæge 

 Else-Marie Rudolph, tandplejer  

 

Studieledelse:  

 Susanne Lempert, uddannelsesleder 

 Bo Danielsen, skolechef 

 Kamilla Bergström, Udviklings- & kvalitetskoordinator  

 Dorte Njor-Larsen, klinikchef 

 

SUND fakultetsledelse:  

 Hans Henrik Saxild, prodekan for uddannelse 

TAP:   

 Maria Novrup, kvalitetssikringsmedarbejder (ref.) 

 

DAGSORDEN: 

Dagen blev indledt med en rundvisning forestået af studerende og undervisere på uddannelsen.  

 

1) Velkomst og præsentation af deltagerne 

2) Uddannelsesleder Susanne Lempert giver en kort præsentation af uddannelsen 

3) Drøftelse af uddannelsesevalueringen inkl. bilag (herunder forskningsmatrix) 

4) Drøftelse af de punkter, uddannelsesledelsen ønsker input til: 

a. Klinik: Hvordan kan vi øge muligheden for mere direkte supervision og feedback til 

de studerende, på klinikken, fx ved hjælp af peerfeedback? 

b. Tværfagligt samarbejde: Hvordan kan vi skabe en bedre basis for samarbejde med 

tandlægestuderende og klinikassistenter, for at øge kendskab til hinandens 

arbejdsområder i det odontologiske team?  

c. Evaluering/udvikling: Hvordan kan vi optimere indsamlingen af feedback fra 

studerende og undervisere og arbejde med data på en måde der fremmer 

undervisere/studerendes lyst til at udvikle og forbedre undervisningen?  

d. Transfer: Hvordan kan vi få virkelighedsnært arbejde ind på studiet? 

5) Drøftelse af eksterne eksperters fokuspunkter.  

6) Evt.  
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Anbefalinger fra de eksterne eksperter 

 

 (Til a.) Anvend gerne peer feedback og lad det være obligatorisk i begyndelsen for at få 

de studerende godt i gang med det. 

 (Til a.) Indfør brugen af kvalitetscirklen (PDCA), som er enkel og velegnet til at initiere 

de studerendes egne refleksioner før, under og efter en patientbehandling. Kvalitetscirklen 

kan indgå som ramme i de studerendes feedback til hinanden. 

 Giv de studerende mulighed for selv at identificere områder, hvor de mener de behøver 

mere klinik og træning, og giv dem adgang til at få det; dvs. som et tilbud ud over den 

almindelige undervisning. I Aarhus planlægger man at gøre dette og forventer sig meget 

af dette. 

  (Til a.) Lad gerne de studerende beholde samme klinikmakker i længere perioder. Start 

med at lave teams og senere gå over til at lade de studerende selv indgå i teams. Det øger 

værdien af samarbejdet såvel som tilliden mellem de studerende, hvilket giver bedre 

muligheder for fx peer feedback. 

  (Til b.) Det er vigtigt for værdien af studiet at øge samarbejdet med studerende på 

tandlæge-, tandplejer- og klinikassistent-uddannelserne. Da der pt. ikke er meget 

samarbejde om undervisning på tværs af uddannelserne, foreslog eksperterne at begynde i 

det små og bygge på derfra. De havde en række ideer til dette, fx: 

o At gennemføre fælles undervisning, hvor de studerende hver især arbejder på at 

udvikle egne faglige mål i en fælles kontekst. 

o At holde fælles (pædagogiske) temadage for underviserne 

o At samkøre undervisning med de studerende, hvor de samarbejder om at 

tilrettelægge de to professioners arbejde omkring en patient.  

o Tandplejer- og odontologistuderende kan arbejde sammen på en visitation.  

o Kvalitetsudvikling af teamtandpleje. 

 (Til b.) De eksterne eksperter foreslog at gå til sagen med stor nysgerrighed og undersøge, 

hvilke barrierer der ligger til grund for at det er så svært at øge samarbejdet mellem 

uddannelserne på SKT og OI. Bl.a. er det relevant at finde ud af, hvor de forskellige 

grupper af studerende (SKT og OI) kan inspirere og hjælpe hinanden med at opnå 

kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde og arbejdsdeling. Det blev også foreslået 

at sikre, at professionernes profiler er helt skarpe, så det bliver tydeligt for de studerende 

hvad forskellen på professionerne er, og hvad deres særkompetencer er. Det vil øge deres 

forståelse for hinandens kompetencer og styrker, og er med til at sikre en øget 

professionsidentitet.  

 (Til c.) Der var mange ideer til at fremme en sund evalueringskultur:  

o Hav fokus på at gennemføre formativ frem for summativ evaluering som hjælp til 

at optimere de studerendes læring; dvs. hav fokus på læring og udvikling som 

formål med denne type evaluering. Evaluering og dataindsamling skal give 
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mening og gøre en forskel. Der skal være en strategi og et sammenhængende 

system og en klar forventningsafstemning. 

o Gør det spændende at evaluere og brug innovative metoder. Lav fx gerne 

fremtidsværksteder med de studerende, hvor der er plads til at tænke frit: 

’Hvordan ser verdens bedste uddannelse ud?!’ 

o Overvej nye/andre/blandede evalueringsformer og find ud af, hvilke der fungerer 

bedst i hvilke sammenhænge og til hvilket formål. Hold fokus på at evaluere 

undervisningen – ikke underviseren.  

o Uddannelsesledelsen skal være omhyggelige med at melde tilbage og fortælle de 

studerende, at og hvordan I har forholdt jer til evalueringerne.  

 (Til d.): Et konkret forslag til at opnå nogle af aftagernes ønskede kompetencer om at 

kunne håndtere endnu flere patienter:  

o Nedsæt den afsatte behandlingstid pr. patient, når man kommer længere i studiet.  

o Hav tillid til, at der er nogle ting, de studerende godt kan. Fx at man ikke behøver 

at lave lange beskrivelser, som ens vejleder godt ved at man kan lave. 

o Undgå unødvendig kontrol   

 (Til d.) Virkelighedsnære cases. I kan med fordel arbejde med at skabe kontakt til 

erhvervet for at opnå realistiske cases, som kan anvendes i undervisningen. Inddrag gerne 

professionsudøvere i flere undervisningselementer. 

 (Til d.) Forsøg at sikre grundig forventningsafstemning før ekstern praktik og også give 

plads til en drøftelse af forventninger om, hvad man kan, når man er færdiguddannet, så 

de studerende har en stærk bevidsthed om dette. 

 Arbejd for at styrke indsatsen for at hjælpe de studerende til at udvikle en stærk 

professionsidentitet; bl.a. ved at ruste de studerende til at modtage og håndtere delegerede 

opgaver. SKT kan med fordel øge fokus på den planlagte undervisning i etik og i etiske 

spændingsfelter i det kliniske arbejde; herunder professionsetik. 

 

Ad 3) 

De eksterne eksperter vurderede, at forskningsmatricen ser god ud og viser, at uddannelsen har 

undervisere med endda rigtig gode kvalifikationer og kompetencer. 
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Bilag 2: Forskningsmatrix – Tandplejer – professionsbacheloruddannelse. Studieår 2017-18 

 

Uddannelsen består af 180 ECTS fordelt på 12 moduler (180 ECTS i alt), som omfatter kerneområder (105 ECTS), valgfag (5 ECTS), 

klinisk praktik (55 ECTS) samt bachelorprojekt (15 ECTS). I nærværende forskningsmatrix medtages de 12 moduler. Modulerne er 

indholdsmæssigt fordel på en række fag inden for tandplejerens kerneområder, der går på tværs af modulerne. Undervisningen på fagene 

varetages af en række akademiske undervisere, som er listet nedenfor ud for hvert modul.  

 Beskrivelse af opbygningen af de enkelte moduler kan findes på uddannelsens studieordning: http://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-

information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012 

 Link til institutionen (SUND’s) studieordning for 2017-18: https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-

information/studieordninger/tandplejer/  

 

Der er krav om, at undervisningen på professionsbacheloruddannelsen er forskningsophængt; dvs. funderet på forskningsbaseret viden om, 

hvad der er den bedste behandling etc. I forskningsmatricen beskrives derfor i første kolonne uddannelsens konstituerende studieaktiviteter. 

I den anden kolonne fremgår navnene på den/de undervisere, der underviser i området. I tredje kolonne fremgår det, hvilke 

forskningsområder, undervisningen er baseret på. 
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Uddannelsens 

konstituerende 

studieaktiviteter 

Akademisk underviser (inkl. uddannelsesmæssig baggrund), der 

underviser på de konstituerende studieaktiviteter  

 

Undervisningen i 

studieaktiviteten trækker på 

følgende forskningsområde 

 

Modul 1: Tandpleje – fag, 

profession og studie 

Ahmad Siar Niazi, Læge; Fahd Al-Shahrestani, Læge; Henrik Calum, Læge, 

Dorte Njor Larsen, Tandlæge*, Lene Madsen, Psykolog, MEd, Susanne M 

Lempert Tandlæge ph.d., MSc, Maria Hach MPH, ph.d. studerende; Ulla 

Thøgersen, Tandplejer 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 2: Sundhed og 

sygdom 

Ahmad Siar Niazi, Læge; Fahd Al-Shahrestani, Læge; Henrik Calum, Læge, 

Dorte Njor Larsen, Tandlæge*; Lene Madsen, Psykolog, MEd, Tatiana 

Brandt, Tandplejer, Master; Mário Rui Araújo (Portugal), Tandplejer, ph.d. 

studerende; Anette Schrøder, Tandplejer, Master; Aniceta Lipski, Tandplejer; 

Ulla Thøgersen, Tandplejer, Diplom 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 3: Grundlæggende 

klinisk virksomhed 

Ahmad Siar Niazi, Læge; Fahd Al-Shahrestani, Læge; Dorte Eriksen, 

Tandlæge, MPH; Lene Madsen, Psykolog, MEd, Susanne M Lempert 

Tandlæge ph.d., MSc; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; Anne Sten, 

Tandlæge; Anette Schrøder, Master; Tandplejer; Aniceta Lipski, Tandplejer; 

Dorthe Njor Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 



20 

 

Modul 4: Grundlæggende 

sundhedspædagogisk 

virksomhed 

Ahmad Siar Niazi, Læge; Fahd Al-Shahrestani, Læge; Dorte Eriksen, 

Tandlæge, MPH; Lise-Lotte Hammeken, Tandlæge; Niels Christiansen, 

Tandlæge, ph.d.; Lene Madsen, Psykolog, MEd, Kamilla Bergstrøm Aaberg, 

Tandplejer ph.d.; Susanne M Lempert Tandlæge ph.d., MSc; Maria Hach, 

MPH, ph.d.-studerende; Anette Schrøder, Tandplejer, Master; Dorthe Njor 

Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 5: Udvidet klinisk 

virksomhed 

Fahd Al-Shahrestani, Læge; Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Lise-Lotte 

Hammeken, Tandlæge; Niels Christiansen, Tandlæge, ph.d.; Karen-Marie 

Winding, Tandlæge; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; Anne Sten, 

Tandlæge; Susanne M Lempert Tandlæge ph.d., MSc; Aniceta Lipski, 

Tandplejer; Lise-Lotte Hein-Hansen, Tandplejer; Dorthe Njor Larsen, 

Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 6: Samfund, 

sundhedsfremme og 

forebyggelse 

Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Liselotte Hammeken, Tandlæge; Dorte Njor 

Larsen, Tandlæge, Yousra Akhlef, Tandlæge, Karen-Marie Winding, 

Tandlæge; Mark Krasnik, Overlæger; Anne Sten, Tandlæge; Bo Danielsen, 

Tandlæge, MBA, MIL; Susanne M Lempert, Tandlæge ph.d.; MSc; Mário Rui 

Araújo (Portugal), Tandplejer, ph.d.-studerende; Lene Madsen, Psykolog, 

MEd, Anette Schrøder; Tandplejer, Master Tatiana Brandt, Tandplejer, 

Master; Dorthe Njor Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 
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Modul 7: Profession og 

metoder 

Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Liselotte Hammeken, Tandlæge; Dorte Njor 

Larsen, Tandlæge, Yousra Akhlef, Tandlæge, Karen-Marie Winding, 

Tandlæge; Anne Sten, Tandlæge; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; 

Susanne M Lempert Tandlæge ph.d.; MSc; Maria Hach, MPH, ph.d. 

studerende; Aniceta Lipski, Tandplejer; Lise-Lotte Hein-Hansen, Tandplejer; 

Dorthe Njor Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 8: Relationer og 

interaktioner 

Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Liselotte Hammeken, Tandlæge; Niels 

Christiansen, Tandlæge, ph.d.; Karen-Marie Winding, Tandlæge; Anne Sten, 

Tandlæge; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; Susanne M Lempert 

Tandlæge ph.d.; MSc: Mostafa Zargham, Specialtandlæge; Anette Schrøder, 

Tandplejer, Master; Aniceta Lipski, Tandplejer; Lise-Lotte Hein-Hansen, 

Tandplejer; Rikke Ørbæk Friis-Pedersen, Tandplejer, Diplom; Ulla 

Thøgersen, Tandplejer, Diplom; Dorthe Njor Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 9: Borgere med 

særlige behov 

Dorte Njor Larsen, Tandlæge*, Karen-Marie Winding, Tandlæge; Anne Sten, 

Tandlæge; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; Susanne M Lempert 

Tandlæge ph.d., MSc; Ulla Kortegaard, Tandlæge; Mostafa Zargham, 

Specialtandlæge; Aniceta Lipski, Tandplejer; Rikke Ørbæk Friis-Pedersen, 

Tandplejer, Diplom; Ulla Thøgersen, Tandplejer, Diplom 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 
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Modul 10: Kvalitetssikring, 

klinisk ræsonnering og 

behandling 

Dorte Njor Larsen, Tandlæge*, Karen-Marie Winding, Tandlæge; Anne Sten, 

Tandlæge; Bo Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL; Susanne M Lempert 

Tandlæge Ph.d.; MSc; Mostafa Zargham, Specialtandlæge; Mário Rui Araújo 

(Portugal), Tandplejer, ph.d. studerende; Maria Hach, MPH, ph.d. studerende; 

Dagmar E. Slot, Tandplejer (Holland), MSc, ph.d.; Aniceta Lipski, 

Tandplejer; Rikke Ørbæk Friis-Pedersen, Tandplejer, Diplom 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 11: Profession, 

kundskabsgrundlag og 

metode (Bachelor modul) 

Ulla Kortegaard, Tandlæge, Anette Schrøder, Tandplejer, Master; Bo 

Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL, Lene Madsen, Psykolog, MEd; Lise-Lotte 

Hammeken, Tandlæge; Karen-Marie Winding, Tandlæge; Maria Hach, MPH, 

ph.d.-studerende; Tatiana Brandt, Tandplejer, Master; Anne Sten, Tandlæge; 

Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Niels Christiansen, Tandlæge, ph.d.; Susanne 

M Lempert Tandlæge ph.d., MSc; Dorte Njor Larsen, Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

Modul 12: Selvstændig 

professionsudøvelse 

Ulla Kortegaard, Tandlæge, Anette Schrøder, Tandplejer, Master; Bo 

Danielsen, Tandlæge, MBA, MIL, Lene Madsen, Psykolog, MEd; Lotte 

Hammeken, Tandlæge; Karen-Marie Winding, Tandlæge; Maria Hach, MPH, 

ph.d. studerende; Tatiana Brandt, Tandplejer, Master; Anne Sten, Tandlæge; 

Dorte Eriksen, Tandlæge, MPH; Niels Christiansen, Tandlæge, ph.d.; Susanne 

M Lempert Tandlæge ph.d., MSc; Janne Funder; arbejdsmiljø KU; Nurettin 

Korkmaz, PWC Manager; Ole Marker, Tandlæge, MBA, Dorte Njor Larsen, 

Tandlæge* 

Sundhedsvidenskab, Odontologi, 

Samfundsvidenskab og 

Humaniora 

 * Dorte Njor Larsen er endvidere praktikansvarlig.  
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Bilag 3: Opfølgningsplan for Professionsbachelor i tandplejer 

 

År 

Angiv 

indsats-

perioden 

Problemstilling og 

mål 

Hvad er problemet? 

Hvad er målet? 

Handlinger 

Hvad skal sættes i gang, 

for at nå målet eller for at 

analysere 

problemstillingen? 

Forventet 

ressourceforbrug 

Resultater 

Hvad indikerer, at målet er 

opnået? 

Tidsplan 

Hvornår skal målet 

være opnået? 

Er der eventuelle 

milepæle? 

Ansvar 

Hvem har ansvaret 

for at gennemføre 

indsatserne? 

 

2019 - 

2024 

Reducere frafald og 

øge gennemførsel 

Indføre en mentorordning, 

som skal dæmme op for 

frafald i den første del af 

uddannelsen. Suppleret 

med samtaler med 

frafaldstruede studerende 

SKT mål for maksimalt frafald og 

gennemførelse skal nås 

Frafaldet afhænger 

på vores uddannelse 

for en stor del af om 

uddannelsesloftet 

afskaffes eller ej. 

Indførelsen af 

mentorordningen og 

samtaler med 

frafaldstruede 

studerende 

forventes at have 

mindre betydning 

Skolechef/studieleder 

Klinikleder 

 

2020-

2022 

Der er på klinikken 

brug for mere direkte 

supervision og 

feedback til de 

studerende. 

Anvend peer feedback og 

lad det være obligatorisk 

for at få de studerende 

godt i gang.  

Indfør brugen af 

kvalitetscirklen (PDCA), 

De studerende anvender 

kvalitetscirklen i deres daglige 

arbejde på klinikken. 

 

Sommeren 2022 

Milepæle: 

Skoleåret 20/21 

undervisning i peer-

feedback og øvelser.  

Skolechef/studieleder 

Klinikleder 
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At sætte de 

studerende i stand til 

at udøve direkte 

supervision ved 

anvendelse af peer 

feedback. 

som er enkel og velegnet 

til at initiere de 

studerendes egne 

refleksioner før, under og 

efter en patientbehandling.  

Kvalitetscirklen kan indgå 

som ramme i de 

studerendes feedback til 

hinanden. 

 

De studerende har indarbejdet en 

rutine med at reflektere over egen 

patientbehandling. 

 

De studerende anvender peer 

feedback i deres kliniske 

undervisning. 

 

 

2019-

2024 

Der er brug for at 

udvikle det 

tværfaglige 

samarbejde i det 

odontologiske team, 

inden for teamets 

uddannelser. 

Øge kendskab til 

hinandens 

arbejdsområder, der 

er med til at give 

skærpede faglige 

profiler på alle 

uddannelser i det 

odontologiske team. 

Af dække barrierer for 

vanskeligheden i det 

tværfaglige samarbejde. 

Sætte fokus på de enkelte 

professioners faglige 

profil. 

At samkøre undervisning 

med de studerende, hvor 

de samarbejder om at 

tilrettelægge 

professionernes arbejde 

omkring en patient. 

At gennemføre fælles 

undervisning, hvor de 

studerende hver især 

arbejder på at udvikle egne 

Når der er lavet en undersøgelse af 

hvilke barrierer der er. 

De studerende og underviserne har 

en tydelig forståelse for de faglige 

profilér i det odontologiske team. 

Der er gennemført undervisning 

hvor de studerende har 

samarbejdet om en patient. 

Der er gennemført 

fællesundervisning i fx 

samfundsodontologi, 

patientundersøgelse og diagnostik 

evt. på visitationsklinikken, i 

relation til at de forskellige 

studerende arbejder med at 

udvikle deres professions særlige 

kerne kompetence. Jævnfør 

Sommeren 2024 

Milepæl: 

Beskrivelse af 

undersøgelse af de 

konkrete barrierer 

sommeren 2021. 

 

Milepæl:  

Planlægning og 

pilottest af 

fællesundervisning 

2022. 

 

 

Skolechef/studieleder 

Klinikleder 
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faglige mål i en fælles 

kontekst. 

Tandplejer- og 

odontologistuderende kan 

arbejde sammen på en 

visitation. 

Virksomhedsafgrænsningsområdet 

for de forskellige professioner. 

Der er gennemført fælles 

visitations forløb på 

visitationsklinikken. 

2019-

2021 

Ikke optimal 

udnyttelse af de 

indsamlede 

evaluerings 

data/feedback fra 

studerende og 

undervisere.  

At arbejde med data 

på en måde der bedre 

understøtter 

underviserne i at 

udvikle og forbedre 

undervisningen 

Have fokus på at 

gennemføre formativ frem 

for summativ evaluering 

af undervisningen. 

Have fokus på læring og 

udvikling som formål med 

evaluering.   

Tydelig gøre strategien på 

området således at der kan 

laves en klar 

forventningsafstemning, 

med undervisere og de 

studerende. 

Afprøve innovative 

evaluerings metoder, fx 

fremtidsværksteder, hvor 

der er plads til at tænke 

frit: ’Hvordan ser verdens 

bedste uddannelse ud?’ 

Uddannelsesledelsen 

melder tilbage og fortælle 

de studerende og 

Have gennemført fokusgruppe 

interview med studerende. 

Præsentere SKT’s evaluerings 

strategi og status for både de 

studerende og underviserne. 

Gennemførelse af fx et 

fremtidsværksted med en gruppe 

undervisere og studerende med 

emnet ’Hvordan ser verdens 

bedste uddannelse ud?’ 

I skolerådet samt på TPU have et 

dagsordenspunkt der informerer 

om hvordan ledelsen har forholdt 

sig til evalueringerne. 

Sommeren 2021 

 

Milepæl: 

Foråret ´21 

afprøvning af fx et 

fremtidsværksted. 

Skolechef/studieleder 

Udviklings- & 

kvalitetskoordinator 
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underviserne, at og 

hvordan ledelsen har 

forholdt sig til 

evalueringerne. 

2019-

2024 

Ikke nok 

virkelighedsnært 

arbejde på studiet 

At arbejde mere 

virkelighedsnært i 

perioder af studiet. 

Skabe kontakt til erhvervet 

for at opnå realistiske 

cases, som kan anvendes i 

undervisningen.  

Inddrag gerne 

professionsudøvere i flere 

undervisningselementer 

hvor det er muligt. 

Sikre grundig 

forventningsafstemning 

før ekstern praktik. 

Drøftelse af forventninger 

om, hvad man kan, når 

man er færdiguddannet, så 

de studerende og aftagerne 

har en stærk bevidsthed 

om dette. 

Når der er etableret flere 

samarbejdsrelationer med 

erhvervslivet og disse er inddraget 

i undervisningen. 

 

Sommeren 2024 

 

Milepæl: 

Der er inddraget 

mindst 3 cases i 

undervisningen til 

sommer 2020. 

Skolechef/studieleder 

Klinikleder 

 


