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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 Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns 
Universitet. 

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 
Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Univer-
sitet. 

Modul 3 med temaet Grundlæggende klinisk virk-
somhed retter sig mod kliniske, individuelle patientsi-
tuationer på skolernes klinik.  

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i fire 
af uddannelsens kerneområder: 

• Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det 
tandplejefaglige felt. 

• Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og 
sundhedsinformatik 

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

• Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis 

I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læ-
ringsudbytte, centrale fagområder, indhold i undervis-
ningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte 
studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. 

 

 

 

 

 

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

Modulets længde og antal 
ECTS 
Modul 3 har et omfang på 15 ECTS-point2 og en va-
righed på ca. 10 uger. 

De 15 ECTS-point er fordelt med 9 teoretiske og 6 
praktiske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig mod kliniske, individuelle patientsi-
tuationer på skolernes klinik. 

Læringsudbytte 
Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• optage anamnese, gennemføre klinisk undersø-
gelse – i forhold til grundlæggende tandpleje, her-
under anatomiske, fysiologiske og tandmorfologi-
ske aspekter 

• gennemføre enkle tandplejebehandlinger i forhold 
til en konkret patient med ind tænkning af ergono-
miske retningslinjer 

• planlægge og gennemføre enkle undervisningssi-
tuationer i forhold til den enkelte patient 

• begrunde valg af enkle tandplejefaglige tiltag på 
baggrund af praksis-, udviklings- og forsknings-
baseret viden indenfor cariologi og parodontologi 

• anvende grundlæggende hygiejniske principper 
og overholde gældende retningslinjer 

• kende grundlæggende til ernæring og dennes ge-
nerelle betydning for sundhed/ sygdom 

• reflektere over pædagogiske, sundhedspædago-
giske og psykologiske problemstillinger i relation 
til konkrete patienter 

• reflektere over egen rolle i forhold til samarbejde 
med patienten og personalet på klinikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Anatomi 1 0 Modul 4 

Ernæring, sund-
hed og biokemi 

2 0 Modul 5 

Fysiologi 1 0 Modul 4 

Psykologi 1 0 Modul 9 

Pædagogik og 
sundhedspæda-
gogik 

2 0 Modul 8 

Tandmorfologi 1 0 Modul 3 

Tandsygdoms-
lære/ cariologi 

1 0 Modul 10 

Praktikforbere-
dende teori 

0 1 Modul 12 

Intern (klinisk) 
praktik, inkl. før-
stehjælp og ergo-
nomi 

0 5 Modul 12 
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Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 

Anatomi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Viscerale nervesystem (noget detaljeret) 
• embryologi 
• Tanddannelse inkl. eruption (noget detaljeret) 
• Systematisk karlære på hoved og hals (første 

del). 

Viden 

Den studerende skal kunne beskrive hvilke anatomi-
ske og fysiologiske karakteristika, der har indflydelse 
på tænders og mundhulens udvikling og funktion. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• identificere normalanatomiske strukturer i mund-
hulen   

• identificere anatomiske og fysiologiske karakteri-
stika, der har indflydelse på tænders og mundhu-
lens udvikling og funktion. 

Ernæring, sundhed og biokemi 
(2 ECTS) 

Hovedemner 

• Kulhydrater, fedtstoffer, proteiner 
• Alkohol 
• Omsætning 
• Reaktioner 
• Elektrokemiske karakteristika 
• Energi og energibehov 
• Energigivende næringsstoffer 
• Frie radikaler og antioxidanter 
• Vitaminer, mineraler og sporstoffer 
• Vand, væskebalance og væskebehov. 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• kunne redegøre for de energigivende nærrings-
stoffers sammensætning, forekomst og fordeling i 

forskellige fødevarer samt deres fordøjelse og 
absorption i kroppen. 

• kunne redegøre for de officielle kostråd samt 
nærringsstof anbefalinger både i forhold til de 
energigivende næringsstoffer, vitaminer og mine-
raler i forhold til sundhedsfremme 

• kunne redegøre for energistofskifte BMR og PAL 
• have kendskab til kramfaktorerne. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne danne sig et 
indtryk af patientens kostvaner, og dennes aktivitets 
niveau. 

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne anvende vi-
den omkring nærringsstoffernes indbyrdes fordeling, 
KRAM faktorer og danne sig et indtryk af om patien-
ten har brug for ydereligere kostvejledning end den de 
selv kan tilbyde som tandplejere. 

Fysiologi (1 ECTS)  

Hovedemner 

• Nyrefunktion 
• Hormoner 
• Sanser. 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende kunne beskrive 
hvilke anatomiske og fysiologiske karakteristika, der 
har indflydelse på tænders og mundhulens udvikling 
og funktion. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne redegøre for 
betydningen af fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og 
respirationen, blodet og hormoner i forhold til oral og 
generel sundhed    
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Psykologi (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

Psykologiske faktorer der påvirker sygdom, sund-
hedsadfærd og sundhedsrelateret adfærd. 

Viden 

Introduktion til sundhedspsykologi. 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• identificere psykologiske faktorer, der påvirker 
sygdom 

• skelne mellem sundhedsadfærd og sundhedsre-
lateret adfærd 

• identificere psykologiske aspekter af sygdomstil-
stande 

• skelne mellem forskellige sygeroller og sygdoms-
adfærd 

• identificere og redegøre for forskellige angsttil-
stande, herunder tandlægeskræk og odontofobi 

• redegøre for forskellige forsvarsmekanismer og 
coping 

• redegøre for aspekter i opretholdelsen af egen-
omsorg 

• redegøre for begrebet "Health Literacy" samt kon-
sekvenser og mulige interventioner ud fra til dette 
begreb 

• redegøre for forskelle i opfattelsen af sundhed og 
sygdom hos forskellige grupper af patienter 

• redegøre for forskellige definitioner af smerte og 
smerteoplevelse. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• vurdere en given patients niveau for Health Lite-
racy, 

• vurdere, identificere og behandle patienter med 
tandlægeskræk. 

 

 

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

 

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• identificere angsttilstande herunder tandlæge-
skræk og odontofobi i forbindelse med oral sund-
hedsbehandling, og kunne skelne mellem forskel-
lige former for frygt, angst og fobi  

• vurdere en given patients niveau for Health Lite-
racy, som udgangspunkt for behandlingen og un-
dervisningen af en given patient 

• rådgive en patient i forhold til opretholdelsen af 
egenomsorg 

• forstå smerte og smertetilstande hos patienter. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 
(2 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Sygdomstilstande 
• Sygeroller 
• Sygdomsadfærd 
• Angstens psykologi 
• Forsvarsmekanismer 
• Coping. 

Viden 

Introduktion til sundhedspædagogik  

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• redegøre for forskellige sundhedsbegreber og 
forskellige sundhedsopfattelser og definitioner 

• redegøre for hvilke værdier sundhedspædagogik 
hviler på. 

Pædagogik 

Den studerende skal kunne redegøre for hvad pæda-
gogisk diagnose, mål, handleplan og evaluering bru-
ges til i en journaloptagelse på SKT. 

 

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

Sundhedspædagogik 

Den studerende skal kunne skelne mellem en demo-
kratisk, handle- og deltagerorienteret tilgang fra en 
moraliserende og adfærdsregulerende tilgang til pati-
enten. 

Pædagogik 

Den studerende skal kunne bruge journaloptagelser 
og sin viden om pædagogiske diagnoser, mål, handle-
plan og evaluering i arbejdet med en konkret SKT-pa-
tient og kunne skrive det ind i patientens journal.  

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• reflektere over patientens deltagerforudsætninger 
og udarbejde en undervisningsplan ud fra disse 

• præsentere ovenstående refleksioner for sit hold 
samt både modtage og give feedback i den for-
bindelse. 

Tandmorfologi (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Klinisk relevant tandmorfologi relateret til paro-
dontologi, cariologi, pædodonti, gerodonti og 
tandbestemmelse 

• Primær dentition relateret til mineralisation og 
tandbestemmelse. 

Der vil være fokus på tændernes normale frembruds- 
og fældningstidspunkter. 

Øvelser i tandidentifikation på klinikken samt modelle-
ring af tænder3. 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• kunne redegøre for terminologien for de enkelte 
tænder og tandsættene som helhed 

 

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

3 Det er et krav, at den studerende har gennemført tandmor-
fologiske quizzer via SKT`s elektroniske platform og at disse 

• kunne redegøre for den principielle eksterne 
tandmorfologi 

• kunne beskrive de permanente og temporære 
tænders eksterne tandmorfologi 

• kunne redegøre for tanddannelsens og frembrud-
dets forløb 

• kunne redegøre for forandringer i de hårde væv 
• have kendskab til dentale anomalier 
• have kendskab til nomenklatur systemerne for 

tænder og tandsæt 
• kunne forklare karakteristika (ligheder og for-

skelle) mellem de enkelte tænder i hver tandtype 
• have kendskab til frembruds- og fældningstids-

punkter af temporære tænder 
• have kendskab til frembruds tidspunkter af per-

manente tænder. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• anvende relevante tandmorfologiske betegnelser 
• identificere de enkelte tænder og anvende denne 

færdighed på klinikken 

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• afgøre om frembrud og fældning af tænder sker 
inden for de normale rammer 

• identificere tidspunktet for, hvornår en mineralisa-
tionsforstyrrelse er indtrådt 

• identificere tænder i munden, på modeller, på 
plasttænder, ekstraherede tænder og på røntgen 
billeder 

• identificere normale tandstrukturer og tandstruk-
tur variationer. 

 
 
 

skal være bestået inden den studerende kan gå videre til ek-
samen 
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Tandsygdomslære/ cariologi 
(1 ECTS) 

Hovedemner 

• Introduktion til cariologi - hvad er en caries læ-
sion, hvordan opstår caries en carieslæsion? 

• Basal ætiologi  
• Dentinhyperæstesi 
• Hvad er fluorid, hvorfor bruge fluorid? 
• Caries - hvordan ser en caries læsion ud klinisk 

og radiologisk? 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• på overordnet plan have kendskab til caries læsi-
onens multifaktorielle ætiologi og caries læsio-
nens udseende klinisk og radiologisk. 

• på overordnet plan have kendskab til fluorids virk-
ning i forhold til caries og forskellige koncentratio-
ner af fluorid præparater, samt max dosis for det 
enkelte præparat til børn og voksne. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende under vejledning 
kunne vælge det bedst egnet fluoridpræparat til en gi-
ven behandling og udføre denne behandling. 

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende under vejledning i 
klinikken kunne genkende farveforandringer som væ-
rende en caries læsion. 

Intern (klinisk) praktik (5 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Ergonomi om belastede led i forhold til arbejds-
stillinger - 2 forelæsninger 

• Intro til cariesdiagnostik 
• Supragingival depuration 
• Workshops med kliniske emner 
• Klinisk adfærd 

 

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

• Håndtering af instrumenter og materialer 
• Bortskaffelse af dentale materialer 
• Renholdelse og vedligeholdelse af klinikudstyr 
• Grundliggende førstehjælp (Introduktions fore-

læsning samt 2 x 2½ time i grupper). 

Kliniske mål 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• redegøre for enkle tandbehandlinger 
• redegøre for forskellige fluorbehandlinger samt 

klorhexidinbehandlinger 
• vurdere, om der er behov for instruktion eller an-

den påvirkning af patientens tandsundhedsrelate-
rede evner, holdninger og færdigheder 

• beskrive perifer dentinhyperæstesi samt behand-
lingen af denne tilstand 

• beskrive hyppigst anvendte fyldningsmaterialer 
• angive de gældende retningslinjer for klinikhygi-

ejne 
• beskrive de grundlæggende principper for klinisk 

adfærd i relation til patient, medstuderende, kli-
nikpersonale og klinikinventar. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 
• identificere og beskrive om en patient har til-

stande, der afviger fra normaltilstanden såvel 
extra- som intraoralt 

• identificere og beskrive malokklusioner 
• udføre kliniske undersøgelser og behandlin-

ger efter gældende regler og forskrifter her-
under fluorid - og klorhexidin behandlinger 

• tilrettelægge patientbehandlinger, så de hygi-
ejniske forskrifter overholdes 

• anvende den tillærte viden og praksisnære 
teori på klinikken 

• agere professionelt både over for patienter 
og klinikpersonale 

• udføre lettere supragingival depuration. 
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Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• kunne indgå i ukomplicerede kommunikationssi-
tuationer med den enkelte klient/ patient og sam-
arbejdspartnere på klinikken  

• kunne reflektere over egen rolle og ansvar i kom-
munikationen med klienten/ patienten og samar-
bejdspartnere  

• kunne anvende deres kendskab til de normalana-
tomiske strukturer i mundhulen i forhold til at 
identificere afvigelser fra det normale 

• selvstændigt kunne optage helbredsskema og 
anamnese 

• ud fra svarene på relevante spørgsmål til patien-
ten om dennes almen- og ernæringstilstand 
kunne udføre kliniske undersøgelser, og under 
vejledning stille diagnoser, og behandlingsplan i 
forhold til grundlæggende tandpleje 

• under vejledning kunne genkende farveforandrin-
ger som værende en mulig carieslæsion 

• kunne vælge de bedst egnede tiltag for den en-
kelte patient mht. manuelle og medikamentelle 
fremgangsmåder til at opretholde en optimal 
tandsundhed  

• kunne informere og instruere i hjemmetandpleje 
og tandsygdomsforebyggelse på baggrund af en 
vurdering af patientens deltagerforudsætninger/ 
pædagogiske diagnoser og med opstilling af klini-
ske og pædagogiske mål 

• kunne vurdere, om grundlæggende hygiejniske 
principper overholdes ved patientbehandlinger og 
adfærd på klinikken 

• kunne anvende den tillærte viden og praksisnære 
teori over for relevante patientgrupper. 

 

Førstehjælp∗ 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• kunne konstatere om en person har normal eller 
unormal vejrtrækning ved hjælp af førstehjælpens 
4 hovedpunkter 

 

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

• kunne udføre stabilt siddeleje samt hjertelunge-
redning og anvende brug af en hjertestarter I 
samarbejde med en anden studerende 

• have viden om, hvornår alarmcentralen skal kon-
taktes 

• have viden om, at den sundhedsfaglige person 
på alarmcentralen vil forsøge at henvise til eller 
fremskaffe nærmeste hjertestarter/ AED. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne foretage en 
generel førstehjælpsbehandling på øvelsesdukker og 
under vejledning handle adækvat, hvis der skulle op-
stå behov for førstehjælp på SKT's klinikker.  

Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende: 

• både selvstændigt og i samarbejde med andre, 
kunne håndtere en voksen bevidstløs person, 
med og uden normal vejrtrækning 

• kunne lejre en voksen person med normal vejr-
trækning i stabilt sideleje 

• kunne udføre basal genoplivning til en bevidstløs 
voksen person uden normal vejrtrækning (hjerte-
stop) vha. HLR. 

• kunne anvende en hjertestarter, hvor det er rele-
vant for førstehjælp. 

 

Ergonomi* 

Viden 

Efter modul 3 skal den studerende kunne redegøre for 
hvordan arbejdssituationen kan have uhensigtsmæs-
sig påvirkning og belastningen af eget bevægeappa-
rat. 

Færdigheder 

Efter modul 3 skal den studerende kunne vurdere og 
justere egne arbejdsstillinger og bevægelser under 
tandbehandlinger. 
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Kompetencer 

Efter modul 3 skal den studerende kunne: 

• vurdere egne arbejdsstillinger og bevægelser un-
der tandbehandlinger 

• minimere belastende arbejdsstillinger/ -bevægel-
ser på egen person, patient og unit. 

• identificere ergonomiske risici ved uhensigts-
mæssig klinikindretning og møbeldesign. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
De teoretiske elementer behandles dels i forelæs-
ningsform for hele årgangen, dels i klynger (Coopera-
tiv learning) og individuelt.  

Workshops med bl.a. følgende emner:  

• IKT 
• Tasja 
• Journaloptagelse 
• Fluorid- og klorhexidinbehandling 
• Diagnostik 
• Bbehandling af dentinhyperæstesi 
• Ergonomi. 

Videoinstruktionsmateriale: supragingival depuration 
og andre, efterhånden som de bliver fremstillet.  

Virtuelle og netbaserede læringsforløb efter SKT’s ret-
ningslinjer. Coaching ved den kliniske undervisning. 
Ældre årgange som undervisere. Evalueringsopgaver. 
Kliniske konferencer og student udviklings samtale 
(SUS). 

 

Litteratur 

Obligatorisk litteratur: 
• Synopser og tekster udleveret eller lagt på Absa-

lon af fagenes undervisere 
• Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, 

hvis en underviser finder mere egnede tekster. 

Anatomi 

Matthiessen M:E Krogsgaard M.R. Poulsen K. og Pe-
terson O.W.: Human Anatomi, hoved og hals. 

 

Ernæring, sundhed og biokemi 

Halschou-Jensen K: Ernæring - Hånden på hjertet. 
2.udgave Munksgaard, København 2019 

Fysiologi 

• Nielsen OF, Bojsen-Møller MJ: Anatomi og fysio-
logi (Hånden på Hjertet 2. udg.), Munksgaard, 
København 2019. 

Psykologi 

Friis-Hasché, E.mfl. "Klinisk Sundhedspsykologi" 
Munksgaard Danmark, 2004, Indledning+ afsnit 
1,2,3,11,13,14,24,25 og 38. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 

• Monrad, Anette & Steen Nørmark ” Teoretisk pæ-
dagogik for tandplejerstuderende, SKT 2006 

•  Forebyggende Sundhedsarbejde' som er redige-
ret af Jensen, B. B.; Grønbæk, M; Reventlow, S 
(2016). 

Tandmorfologi 

• Carlsen O: Tandmorfologiske skitser og billeder. 
SKT, Københavns Universitet 2002 

• Carlsen O. Dental Macromorphology. Odontolo-
gisk Boghandel & Forlag 2000 

• Webbaseret undervisning i tandmorfologi, samt 
synopser der bliver lagt på Absalon, SKT, Køben-
havns Universitet. 

Tandsygdomslære/ cariologi 

Edwina Kidd, Ole Fejerskov: Cariologi Essientials of 
dental caries, 4. Udgave, 2016. 

Praktikforberedende teori 

• Klinisk kompendium for tandplejere, SKT/ Kbh. 
Universitet 2018 (ePub) 

• Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - 
Statens Serum Institut. 

Intern (klinisk) praktik, inkl. førstehjælp og 
ergonomi 

• Klinisk kompendium for tandplejere, SKT/ Kbh. 
Universitet 2018 (ePub) 

• Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer - 
Statens Serum Institut. 
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Førstehjælp 

Webbaseret undervisning i førstehjælp samt synopser 
der bliver udleveret i forbindelse med undervisningen. 

 

Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blok-
kurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og 
opgaver dækkende de på tidligere sider anførte ind-
holdsaspekter.  

De studerende skal deltage i mindst 80 % af de med * 
markerede studieaktiviteter. Utilstrækkelig deltagelse 
af de med * markerede studieaktiviteter indebærer, at 
man kan blive udprøvet 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. 

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. 

I slutningen af modul 3 skal der gennemføres en indi-
viduel student udviklings samtale (SUS) af ca. 15 mi-
nutters varighed mellem den studerende og dennes 
holdlærere. Samtalens konklusioner nedskrives i et 
resuméskema, der skal foreligge før den studerende 
kan deltage i modul 3 eksamen. 

Aktiviteter på modulet 
• Intro og workshops 
• Introduktion til fluorid – og klorhexidinbehandlin-

ger  
• Introduktion til supplerende undersøgelser f.eks. 

vitalitetstest, kuldespray 
• Følge en studerende fra en anden årgang i et 

bælte med vægten lagt på diagnostisk grundjour-
nal 

• Patientbehandling med makker og individuelt 
• Pædagogiske øvelser med en selvvalgt patient  

• 3 bælter med holdundervisninger og undervisning 
i pædagogiske øvelser 

• Tandidentifikation på klinikken (holdundervisning) 
• Tandmorfologiske quizzer. 

SUS samtaler  
• Kliniske konferencer.  
• Selvstudium 
• Modul 3 eksamen. 

 

Bedømmelse 
Læringsudbyttet testes i modul 3 eksamen.  

Den interne modul 3 eksamen kan bestå af en online 
del og en OSCE eksamen (Objective Structured Clini-
cal Examination), som er en stationsbaseret eksa-
men.  

Hver station er bemandet med en lærer, som forelæg-
ger den studerende en opgave, omhandlende de ele-
menter, der er gennemgået i den kliniske undervis-
ning. 

Modulets og tidligere modulers fag kan indgå i opga-
verne. Der afsættes 5 til 10 minutter ved hver station, 
inklusive ”transport” til den næste station. Når alle stu-
derende har været igennem stationerne, foretager de 
involverede lærere en opsamlende vurdering af hver 
studerende. 

For at blive indstillet til eksamen skal man have gen-
nemført de kliniske øvelser og afleveret de opgaver, 
der knytter sig til modulet. 

Kriterier 
Eksamen bedømmes som helhed efter bestået/ ikke-
bestået-skalaen jf. BEK nr. 114 af 03.02.2015 om ka-
rakterskala og anden bedømmelse.  

Udgangspunktet er læringsmålene for modulet.  
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Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 3, er automatisk 
indstillet til eksamen. Regler for framelding i forbin-
delse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til stu-
dieordningen.  

Syge- og reeksamen 
Bedømmes den interne eksamen som ikke-bestået, er 
den studerende automatisk indstillet til en skriftlig re-
eksamen.  

Er den studerende syg, når den ordinære moduleksa-
men afholdes, er vedkommende automatisk indstillet 
til en ny skriftlig eksamen.  

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består modul 3 eksamen 
tilbydes 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med 
henblik på planlægning af det kommende eksamens-
forløb.  

Studiefortsættelse 
Den studerende kan fortsætte på modul 4 uden at 
have bestået modul 3 eksamen, men ikke på andet 
studieår før modul 3 eksamen er bestået. 
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