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Modulbeskrivelsens  
formål 
Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Be-
kendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i 
tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 
25.06.2011, samt Studieordningen af 25.04.2012 inkl. 
det lokale tillæg for tandplejeruddannelsen ved Skolen 
for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Uni-
versitet. 

Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt 
har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fag-
kombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kom-
petencer svarende til dette.  

Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan stu-
dieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler 
udmøntes i tandplejeruddannelsen ved Skolen for Kli-
nikassistenter og Tandplejere, Københavns Universi-
tet. 

Modul 11 med temaet Profession, kundskabs-
grundlag og metode retter sig mod den studerendes 
evne til at reflektere over tandplejeprofessionens 
kundskabsgrundlag samt den studerendes evne til at 
undersøge, vurdere og formidle tandplejefaglig og 
sundhedsfaglig viden. 

Modul 12 med temaet Selvstændig professionsudø-
velse retter sig mod klinisk tandpleje relateret til pati-
enter/ borgere med komplekse behandlingsbehov. 
Modulet retter sig desuden mod den enkelte patient 
og dennes netværk med henblik på at planlægge, til-
rettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sam-
menhængende behandlingsforløb inden for professi-
onsområdet. Ekstern praktik i børnetandpleje. 

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i: 

• Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og 
sundhedsinformatik 

• Undersøgelse, diagnostik og behandling af tæn-
der, mund og kæber i relation til tandplejerens 
virkningsområde 

• Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis 
• Tværprofessionel virksomhed og koordination 

 

2 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca. 27-28 timer. 
Det indebærer, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en stu-
dieindsats på 40 timer. 

I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læ-
ringsudbytte, fagområder, pædagogisk tilrettelæg-
gelse, studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. 

 

Modulets længde og antal 
ECTS 
Modul 11 & 12 har et omfang på 30 ECTS-point2 og 
en varighed på ca.20 uger inkl. moduleksamen.  

De 30 ECTS-point er fordelt med 22 teoretiske og 8 
praktiske ECTS-point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/731
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/731
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/731
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/731
https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012
https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012
https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012
https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012


SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE 
MODULBESKRIVELSE FOR MODUL 11 & 12 

4 

 

Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig mod den studerendes evne til at re-
flektere over tandplejeprofessionens kundskabsgrund-
lag samt den studerendes evne til at undersøge, vur-
dere og formidle tandplejefaglig og sundhedsfaglig vi-
den. Det er i dette modul at bachelorprojektet udarbej-
des. Det gennemføres således, at den studerende til-
egner sig særlig indsigt i et tandplejefagligt emne/ om-
råde/ problem, der er centralt i forhold til professionen. 

Modulet retter sig mod klinisk tandpleje relateret til pa-
tienter/ borgere med komplekse behandlingsbehov. 
Modulet retter sig desuden mod den enkelte patient 
og dennes netværk med henblik på planlægge, tilret-
telægge, koordinere, udføre og dokumentere sam-
menhængende behandlingsforløb inden for professi-
onsområdet. 

Den studerende gennemfører desuden i løbet af mo-
dulet behandlingsafslutningen og -evalueringen af ek-
samenspatienten, som den studerende er blevet tildelt 
og er blevet undersøgt og behandlet frem til modul 12 
eksamen. Eksamenspatienten danner grundlag for 
den kliniske eksamen. 

Den studerende gennemfører desuden i løbet af mo-
dulet en ekstern 2-ugers klinisk praktikperiode i kom-
munal tandpleje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Bachelorprojekt 15 0 I slutningen af 
modulet 

Ekstern klinisk 
praktik 

0 3 I slutningen af 
modulet 

Etik 1 0 I slutningen af 
modulet 

Tandpleje for bor-
gere med særlige 
behov, relateret til 
ekstern praktik 

1 0 I slutningen af 
modulet 

Praktikforbere-
dende teori, prak-
sisadministration 

0 2 I slutningen af 
modulet 

Arbejdsmiljø og 
ergonomi, prak-
sisrelateret 

0 1 I slutningen af 
modulet 

Intern klinisk prak-
tik (inkl. 5 ECTS 
fra Valgfrit klinisk 
element) 

0 7 I slutningen af 
modulet 
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Modulernes tandplejefag-
lige undertemaer 
Modulerne har tre undertemaer: 

• Et bachelorprojekt, der består af et skriftligt pro-
jekt, en efterfølgende individuel mundtlig eksami-
nation samt en gruppevis mundtlig præsentation 
af projektet for alle studerende. 

• Et klinisk praktiktema, der dels består af arbejdet 
med eksamenspatienten, herunder de etiske 
aspekter i relation til patienten og dennes net-
værk, og dels en skriftlig redegørelse i relation til 
den eksterne praktik i den kommunale tandpleje.  

• Et klinisk praktiktema, der foregår som ekstern 
praktik i den kommunale tandpleje. 

 

Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 
Bachelorprojekt (15 ECTS)* 
Bachelorprojekterne udarbejdes af projektgrupper på 
ca. 3 personer, sammensat af de studerende selv. 

Bachelorprojektet skal have et omfang af 15 sider pr. 
studerende, dvs. 45 sider pr. gruppe på 3. Uddannel-
sen udpeger en vejleder til de enkelte grupper.  

For detaljerne omkring bachelorprojektet, se bachelor-
manualen, som lægges på Absalon inden modulets 
start. 

Viden/ færdigheder/ kompetencer 

Efter modulet skal den studerende: 

• kritisk kunne undersøge, vurdere og formidle 
praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden 
relateret til tandplejeprofessionen og tandpleje-
faglig virksomhed 

• kunne demonstrere de grundlæggende akademi-
ske arbejdsmetoder herunder beskrive systemati-
serede overvejelser, metoder og modeller til for-
klaring, forståelse og refleksion over patient- og 
borgerrelateret tandpleje, eventuelt ved at gene-
rere empiri i relation til problemstillingen 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter. 

• kunne demonstrere evne til at udvælge, af-
grænse og systematisk bearbejde en tandpleje-
faglig problemstilling inden for tandplejerens virk-
somhedsområde gennem anvendelse af relevant 
videnskabelig metode og inddragelse af relevant 
teori, herunder perspektivere udviklingsmulighe-
der 

• kunne reflektere over problemstillingens sam-
fundsmæssige relevans 

• kunne reflektere over kundskabsgrundlag og me-
toder relateret til tandplejeprofessionen, herunder 
også love og regler 

• kunne reflektere over forskellige værdiopfattelser 
og interessemodsætninger inden for tandpleje-
professionen og øvrig sundhedsfaglig virksom-
hed, 

• kunne læse og forstå international faglitteratur og 
undersøgelses- og forskningsresultater 

• kunne præsentere en problemstilling samt løs-
ningsforslag og konklusioner på en klar, valid og 
interessevækkende måde skriftligt og mundtligt 

• kunne reflektere over etiske og juridiske problem-
stillinger i relation til den valgte problemstilling  

• kunne vurdere praksis-, udviklings- og forsknings-
baseret viden med relevans for den valgte pro-
blemstilling, patientgruppe eller behandling i et 
kritisk perspektiv 

• kunne kommunikere effektivt fagligt og tværfagligt 
med professionelle samarbejdspartnere. 

Etik (1 ECTS)∗ 

Hovedemner: 

• Viden og tvivl  
• Journalisering og fortrolighed 
• Journalisering: og tavshedspligt 
• Behandling eller forbedring 
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Viden 

Efter modulet skal den studerende: 

• kende til de etiske dilemmaer der angår deres kli-
niske praksis som færdige tandplejere 

• kende til bestemmelserne for behandling af per-
sondata inden for deres kliniske praksis som 
tandplejere. 

Tandpleje for borgere med særlige 
behov (1 ECTS)∗ 
Udarbejdelse og præsentation af en skriftlig redegø-
relse fra den eksterne kommunale praktik, under hen-
syntagen til de mål der knytter sig til denne praktik. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed (1 ECTS)* 

Hovedemner 

• Arbejdsmiljøarbejdets tilrettelæggelse og vareta-
gelse på tandplejeområdet 

• Lovgivning og information 
• Arbejdspladsvurdering og sikkerhedsrepræsen-

tanter 
• Allergi og personlige værnemidler 
• Hygiejne og arbejdsmiljø 
• Psykisk arbejdsmiljø, trivsel 
• Certificering 
• Der knytter sig en obligatorisk fremlæggelse til 

undervisning i arbejdsmiljø og sikkerhed. 

Viden 

Efter modulet skal den studerende: 

• have kendskab til arbejdsmiljøarbejdets tilrette-
læggelse og varetagelse på tandplejeområdet 

• have kendskab til lovgivningen på området. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modulet skal den studerende kunne bidrage til 
gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering. 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter. 

Ekstern klinisk praktik (3 ECTS)* 
Hver studerende tildeles et af uddannelsen godkendt 
klinisk praktiksted i den kommunale tandpleje. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modulet skal den studerende kunne: 

• demonstrere indblik i det kommunale tandplejesy-
stems praktiske struktur 

• demonstrere indblik i det kommunale tandplejesy-
stems personalegrupper 

• demonstrere et åbent samarbejde med det odon-
tologiske team 

• identificere og analysere tandsundhedsproblemer 
i en kommunal tandpleje i samarbejde med med-
lemmer af det odontologiske team og på basis 
deraf beskrive sundhedsfremmende tiltag/ sund-
hedsplan. 

• beskrive andre mulige samarbejdspartnere i so-
cial- og sundhedssektoren 

• handle professionelt ansvarligt over for patien-
terne og samarbejdspartenere 

• indgå relevant samarbejde omkring en person el-
ler personer 

• indgå i relevant profylaktisk arbejde 
• indgå i relevant behandling inden for tandpleje-

rens arbejdsområde 

Intern klinisk praktik (9 ECTS)* 
Intern klinisk praktik er inkl. praktikforberedende teori 
og eksamenspatient og ECTS fra de valgfrie kliniske 
elementer. Herunder også praksisadministration: 

Generel praksisadministration og regnskabsføring - 
ca. 14 forelæsninger: 

• Love, der anvendes i klinikdrift og -administration 
• Etablering af egen klinik 
• Lønadministration, kontoplan og konteringsvej-

ledning 
• Kassekladde. Debet/ kredit 
• Afstemning 
• Administration, statistikker 
• Læs og forstå et regnskab. 
• Behandling, behandlingsevaluering 
• Præsentation af eksamenspatient. 
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Færdigheder/ kompetencer 

Efter modulet skal den studerende: 

• selvstændigt kunne identificere tandplejebehov, 
foretage risikovurdering, opstille mål, udføre samt 
evaluere, revurdere og dokumentere behand-
lingsforløb for borgere med alle typer behand-
lingsbehov 

• kunne inddrage borgeren og eventuelt pårørende 
i tandplejefaglige behandlingsforløb 

• kunne argumentere for vurderinger og interventi-
oner i forhold til centrale tandplejefaglige pro-
blemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- 
og forskningsbaseret viden 

• kunne formidle mundtligt og skriftligt med anven-
delse af et tydeligt professionelt fagsprog 

• kunne beherske tandplejebehandlinger i kom-
plekse kliniske patientsituationer 

• kunne inddrage medicinsk risikovurdering i be-
handlingsplanlægning for den enkelte borger/ pa-
tient 

• kunne samarbejde om og koordinere sundheds-
fremmende og forebyggende indsatser i det 
odontologiske team – for den enkelte patient/ bor-
ger og grupper af patienter/ borgere. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
Tandplejeruddannelsens modul 11-12 arbejder med 
afvekslende undervisning for hele årgangen på 50-60 
studerende ('klasseundervisning') og hold på 12-16 
studerende ('klyngeundervisning'). Den sidste type 
bruges til reflekterende arbejde i relation til professio-
nelle problemstillinger med integration af modulets 
fagområder, og til klinisk relaterede individuelle øvel-
ser. Desuden er der individuel projektvejledning 

I professionsbachelorprojektet behandles en selvvalgt 
og af uddannelsesinstitutionen godkendt problemstil-
ling inden for det tandplejefaglige område. 

Professionsbachelorprojektet er en fagligt funderet 
analyse af en tandplejefaglig problemstilling, hvor den 
studerende skal inddrage etiske og kritiske refleksio-
ner over egen og andres praksis. De studerende skal i 
projektet inddrage færdigheder og viden erhvervet i 
den praktiske såvel som i den teoretiske undervisning, 
samt kunne anvende fagets begreber, teorier og me-
toder.  

De studerende arbejder i grupper og skal kunne re-
flektere over evidensbaseret tandpleje i forhold til ar-
bejdet med at forbygge og kontrollere sygdom og gen-
nemføre sundhedsfremme i forhold til enkelte menne-
sker og/ eller grupper. De studerende skal kunne 
vælge litteratur, der er relevant for den valgte pro-
blemstilling. 

Organiseringen af professionsbachelorprojektet til-
stræber, at de studerende får lejlighed til at indsamle 
empiriske data, og projektet kan eventuelt indeholde 
et element af aktiv sundhedsformidling. Den skriftlige 
opgave forventes at have opbygning og indhold, som 
svarer til de traditioner og krav, der findes for akade-
misk litteratur inden for det valgte fagområde.  Forfat-
terskabet fordeles ligeligt mellem gruppens medlem-
mer, idet der ud for hvert hovedafsnit eller kapitel an-
gives én hovedforfatter. 

Undervisningen i ”Videnskabelig tilgang og metode” 
udgør den generelle basis for bachelorprojektarbejdet. 
Uddannelsens bachelorprojektansvarlige udpeger ved 
starten af modulet en vejleder til de enkelte grupper 
efter at de har valgt deres overordnede emne. Hver 
gruppe kan anvende vejlederen op til 8 timer inkl. for-
beredelse. Senest ved udgangen af uge 5 afleverer 
hver gruppe et udkast til problemstilling og en tidsplan 
for de kommende måneders arbejde til godkendelse 
af deres vejleder. 

Den endelige gennemførelse af projektet forudsætter, 
at de studerende præsenterer det for en større for-
samling. Alle gruppens medlemmer skal være aktive, 
og fremlæggelsen skal fordeles ligeligt mellem grup-
pens medlemmer. Ved fremlæggelsen skal den en-
kelte studerende demonstrere, at hun/ han opfylder 
mål for professionsbachelorprojektet. 

De nærmere retningslinjer for udarbejdelsen af bache-
lorprojektet er beskrevet i ”Manual til bachelorprojekt” 
(SKT/ KU, 2022). Den bachelorprojektansvarlige tager 
om nødvendigt stilling til dispensation fra de detalje-
rede retningslinjer 

Eksamenspatienten, som er blevet tildelt den stude-
rende undersøges og behandles selvstændigt af den 
studerende, superviseret af en klinisk lærer for at va-
retage patientsikkerheden. Undersøgelsen og patient-
behandlingen skal foregå i overensstemmelse med 
Sundhedsstyrelsens vejledning om afgrænsning af 
tandplejeres virksomhedsområde. I det omfang den 
studerende vurderer, at der skal henvises til tand-
læge, tilkaldes en af uddannelsens tandlæger. 
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Litteratur 

Obligatorisk litteratur: 

Bachelorprojekt 

• Nielsen, A.N; Hjørnholm, T.Q og Jørgensen, P.S 
(2019) Det Gode Bachelorprojekt i Sundhedsud-
dannelserne. Håndbog i opgaveskrivning og me-
tode. Samfundslitteratur 

• Birkler J: Videnskabsteori. En grundbog. 
Munksgaard Danmark 2010 

• Lindahl M, Juhl C: Den sundhedsvidenskabelige 
opgave - vejledning og værktøjskasse. 2. udgave. 
Munksgaard Danmark 2010 

• Glasdam S (red.): Bachelorprojekter inden for det 
sundhedsfaglige område - indblik i videnskabe-
lige metoder. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 
2011 

• Litteratur valgt af de enkelte bachelorprojektgrup-
per 

Etik 

• Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Sund-
hedsstyrelsen 2009 

• Winkler EC, Hiddemann W, Marckmann G: Eval-
uating a patient’s request for lifeprolonging treat-
ment: An ethical framework. J. Med. Ethics 2013; 
38: 647-51 

• Etisk Råd: Sygdomsbehandling af inhabile de-
mente. Udtalelse. 26. oktober 2011 

• Korsaa F: ADHD på plakaten. Dansk Psykolognyt 
2013; nr. 15:25 

Praktikforberedende teori, praksisadmini-
stration 

Virksomhedshåndbogen. Drift og ledelse af mindre og 
mellemstore virksomheder. PricewaterhouseCoopers, 
Hellerup, seneste udgave 

Intern klinisk praktik 

• Klinisk kompendium for tandplejere. SKT Kbh. 
Universitet 2020 (+ ePub) 

• Litteratur til kliniske emner i fagene Oral fysiologi, 
Tandsygdomslære/ cariologi, Parodontologi, Pro-
tetik, Oral kirurgi, Oral patologi og medicin, Pæ-
dodonti/ traumatologi, Ortodonti, Radiologi 

• Synopser og tekster udleveret eller lagt på Absa-
lon af fagenes undervisere. 

Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en 
underviser finder mere egnede tekster. 

 

Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blok-
kurser, selvstudier, gruppe- og individuel vejledning 
samt kliniske holdøvelser og praktik på kommunale 
tandklinikker dækkende de tidligere anførte indholds-
aspekter.  

De studerende skal deltage i mindst 80 % af de med * 
markerede studieaktiviteter. Utilstrækkelig deltagelse 
af de med * markerede studieaktiviteter indebærer, at 
man kan blive ud prøvet i modulets mål inden for vi-
den, færdigheder og kompetencer på anden vis, for at 
demonstrere, at man opfylder de til modulet knyttede 
mål.  

Den studerende skal for at kunne blive indstillet til mo-
duleksamen have deltaget i mindst 80% af de plan-
lagte studieaktiviteter, herunder have gennemført de 
kliniske øvelser og afleveret de skriftlige opgaver, der 
knytter sig til modulet. 

Den eksterne praktik skal være godkendt inden den 
studerende kan gå op til modulets kliniske eksamen. 

Utilstrækkelig deltagelse i den eksterne kliniske prak-
tik medfører, at man skal deltage i en tilsvarende 
praktik inden udgangen af modulet, og inden man kan 
gå til modulets kliniske eksamen. 

Modul 10 eksamen skal ligeledes være bestået inden 
den studerende kan gå op til modulet kliniske eksa-
men. 

I tilfælde af at den studerende ikke opfylder disse mål, 
medfører dette at der skal udarbejdes en individuel 
studieplan. Denne skal indeholde de planlagte studie-
aktiviteter, så de manglende færdigheder, kompeten-
cer og viden, for at opnå modulets mål kan erhverves. 
Samt en plan for, hvorledes den resterende del af stu-
diet gennemføres, således at den heraf følgende stu-
dietidsforlængelse kan estimeres. 
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Bedømmelse 
Bedømmelsen af bachelorprojektet, som udgør modu-
lets bacheloreksamen, foregår i maj 2023.  

Det skriftlige bachelorprojekt og den mundtlige, indivi-
duelle, 45 minutter lange eksamination (inkl. votering) 
vægtes ligeligt ved bedømmelsen. 

Bedømmelsen af den skriftlige opgave inkluderer en 
helhedsvurdering af kvalitet og kvantitet af primære 
og sekundære kilder, samt hvordan de er benyttet kri-
tisk. 

Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige ind-
hold også lægges vægt på eksaminandens formule-
rings- og staveevne, idet væsentlige mangler medfø-
rer fradrag af et karaktertrin, dog ikke under bestået-
grænsen. 

Både det skriftlige projekt og den mundtlige eksami-
nation skal bestås. 

Efterfølgende præsenterer gruppen projektet mundt-
ligt for alle studerende samt inviterede gæster. 

Rammer 
De faglige rammekrav for bachelorprojektet skal angi-
ves senest ved modulets start. 

Bachelorprojektet afleveres senest den 12. april 2023.  

Vejlederen fungerer som eksaminator sammen med 
en ministerielt beskikket ekstern censor. 

Den kliniske eksamen er en individuel mundtlig eksa-
men af 1 times varighed med ekstern censur. (15 
ECTS-point). Der eksamineres i eksamenspatienten 
som den studerende har haft ansvaret for i en peri-
ode. 

At den studerende kan planlægge, tilrettelægge, koor-
dinere, udføre, dokumentere og reflektere over et 
sammenhængende behandlingsforløb inden for pro-
fessionsområdet. 

Forberedelse til den kliniske eksamen 

Den studerende får mulighed for at arbejde med jour-
nalen på den afsluttende eksamenspatient via et kryp-
teret USB-stik og afleveres efterfølgende på digitalek-
samen. USB-stikket afleveres til eksamen. 

Se manualen: Prøveforudsætninger og vejledning for 
modul 12 eksamen. Som lægges på Absalon inden 
modulets start og gennemgås via kliniske konferencer 
på modul 10 og forelæsning på modul 12. 

Det afleverede materiale indgår i den samlede be-
dømmelse ved eksamen. 

Kriterier 
Eksamen bedømmes som helhed efter 7-trins-skalaen 
jf. BEK nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala og an-
den bedømmelse 

Udgangspunktet er læringsmålene for modul 11 og 
12. 

 

Praktiske oplysninger 
Den studerende, der er tilmeldt en bachelorprojekt-
gruppe, er automatisk indstillet til eksamen.  

Den mundtlige eksamination tilstræbes at foregå den 
25. og 26. maj 2023, hvis det er muligt for censorer. 
Regler for framelding i forbindelse med sygdom frem-
går af det lokale tillæg til studieordningen. 

Den mundtlige gruppepræsentation i form af en po-
sterpræsentation, foregår den 12. maj 2023.  

Den studerende indstilles automatisk til første ordi-
nære kliniske eksamen, på dette modul. 

Eksaminationen foregår i ugerne 25 og 26 2023 og 
har en varighed på 60 minutter inklusive votering. En 
plan for eksamen offentliggøres snarest efter endt lod-
trækning. 

Til stede ud over censor vil som eksaminator være en 
tandlæge og en tandplejer. 

Den studerende fremlægger et kort resume´ af pati-
entcasen, hvor der anlægges et kritisk, dokumente-
rende og så vidt muligt evidensbaseret perspektiv på 
den studerendes eget arbejde i den kliniske praksis 
med eksamenspatienten (max. 10 min.). 

Det af eksaminanden udarbejdede journalmateriale 
danner baggrund for en faglig dialog mellem den stu-
derende, eksaminatorerne og censor. Denne dialog vil 
bevæge sig videre end til den konkrete patient, og der 
kan eksamineres svarende til alle uddannelsens over-
ordnede mål. 
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Syge- og reeksamen 
Bedømmes den skriftlige bachelorprojekt som ikke 
bestået (karakteren -3 eller 00), skal projektgruppen 
aflevere et revideret eller nyt bachelorprojekt efter af-
tale med den modulansvarlige. Gruppen kan ikke 
komme til mundtlig eksamination før det nye projekt er 
afleveret og bestået. Bedømmes den mundtlige, indi-
viduelle bachelorprojekteksamination som ikke be-
stået (karakteren -3 eller 00), indstilles den stude-
rende til en ny eksamination efter aftale med den mo-
dulansvarlige.  

Er en studerende syg, så vedkommende ikke kan del-
tage i den mundtlige eksamination eller den mundtlige 
projektfremlæggelse, indstilles vedkommende til en ny 
eksamination og/ eller fremlæggelse af den modulan-
svarlige. 

I relation til den kliniske eksamen, er den studerende 
automatisk tilmeldt reeksamen og evt. sygeeksamen, 
hvis den ordinære eksamen ikke er bestået, ikke mødt 
eller ved sygdom. Reeksamen tilbydes i august. Re-
eksamen og sygeeksamen afvikles ligesom den ordi-
nære eksamen. 

Umiddelbart efter eksamen, har den studerende an-
svar for, at justeringer af behandlingsplanen og even-
tuelle henvisninger, som eksaminationen måtte give 
anledning til, også registreres i patientens journal og 
SKT 's systemer. Godkendelse af dette er forudsæt-
ningen for, at den studerende har gennemført det af-
sluttende eksamenspatientforløb tilfredsstillende. 

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Bedømmes en studerendes bidrag til det skriftlige ba-
chelorprojekt, som ikke bestået, tilbydes vedkom-
mende 1 vejledningstime efter klagefristens udløb. 
Bedømmes en studerendes mundtlige eksamination 
som ikke bestået, tilbydes vedkommende ligeledes 1 
vejledningstime efter klagefristens udløb. Bedømmes 
det samlede bachelorprojekt som ikke bestået, tilby-
des gruppen op til 4 spredtliggende vejledningstimer i 
forbindelse med udarbejdelsen af et nyt/ revideret pro-
jekt. 
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