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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 Kli-
nikassistenter og Tandplejere, Københavns Universi-
tet. 

Modul 4 med temaet Grundlæggende sundhedspæ-
dagogisk virksomhed er en introduktion til sund-
hedspædagogikken i forhold til de problemstillinger, 
fænomener og sammenhænge, tandplejere møder i 
deres professionelle virke. Modulet fokuserer på både 
forudsætninger for og selve den sundhedspædagogi-
ske intervention i forhold til enkeltpersoner og inddra-
ger målgruppeovervejelser. 

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i fire 
af uddannelsens kerneområder: 

• Sundhedsfremme og forebyggelse 
• Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og 

sundhedsinformatik 
• Samfundstandpleje 
• Tværprofessionel virksomhed og koordination. 

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

 

 

 

 

2 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 4 har et omfang på 15 ECTS-point2 og en va-
righed på ca. 10 uger. 

De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 
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 tandplejeprofessionens bidrag 
til at fremme udvalgte grupper af borgeres eller pati-
enters sundhed i forhold til oral sundhed.  

Der er fokus på det enkelte menneske og grupper af 
mennesker med forskellige livsopfattelser, livsvilkår 
og opfattelse af oralt relaterede problemer. 

Læringsudbytte 
Efter modul 4 skal den studerende kunne: 

• redegøre for en basal viden om ernæring og 
sundhed, herunder om ernæringens betydning for 
folkesundhed og for udvalgte problemstillinger in-
den for odontologiens målgrupper 

• identificere og analysere risikofaktorer i relation til 
oral sundhed hos udvalgte grupper af borgere, 
samt foreslå og under vejledning gennemføre 
sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende 
tiltag 

• redegøre for en basal viden om pædagogik, 
sundhedspædagogik, sundhedspsykologi og eva-
luering, samt anvende denne viden i forhold til en 
konkret målgruppe/ patienter med bestemte for-
udsætninger 

• indgå i sundhedspædagogisk arbejde i relation til 
borgere med behov for forebyggende tiltag eller 
med behov for enkle sundhedsfaglige løsninger i 
relation til oral sundhed og tandbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Anatomi 1 0 Modul 4 

Ernæring og 
sundhed 

1 0 Modul 5 

Fysiologi 1 0 Modul 4 

Generel medicin 1 0 Modul 8 

Psykologi 1 0 Modul 9 

Pædagogik og 
sundhedspæda-
gogik 

2 0 Modul 9 

Samfundsodonto-
logi og folkesund-
hedsvidenskab 

2 0 Modul 10 

Videnskabelig til-
gang og metode 

1 0 Modul 11 

Praktikforbere-
dende teori 

0 1 Modul 12 

Intern og ekstern 
praktik 

0 3 Modul 12 
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Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 
Hovedtemaet for dette modul er forebyggelse og 
sundhedsfremme, både generelt og i relation til det 
tandplejefaglige område. Modulets fag indgår på føl-
gende måder: 

• Ernæring og sundhed: Kostvaner, holdninger til 
kost, kost som forebyggelsespotentiale 

• Sundhedspsykologi: Forståelse af sundheds- og 
sundhedsrelateret adfærd og sygdomsadfærd, 
determinanter i forhold til livsstil og livsstilsrelate-
rede sygdomme 

• Sundhedspædagogik: Relevante sundhedspæda-
gogiske teorier, begreber og metoder, samt an-
vendelse og evaluering af disse 

• Folkesundhedsvidenskab/ samfundsodontologi: 
Generelle træk ved befolkningens sundhed og 
målingen af disse, samt baggrundvariable i for-
hold til ulighed i sundhed og forståelsen af disse.  

• Videnskabelig tilgang og metode: Overvejelser 
vedr. indhentning, generering og anvendelse af 
relevante sundhedspædagogiske og sundhedsre-
laterede data, herunder evaluering. Udvælge, be-
skrive og foretage litteraturundersøgelse samt re-
ferencehåndtering af en selvvalgt tandplejerfaglig 
problemstilling  

• Ekstern praktik: Interviewe og generere viden om 
sundhedsopfattelser blandt minimum to personer. 
Redegøre for personernes sundhedsopfattelser 
og kunne bruge denne viden i forhold til at plan-
lægge en sundhedspædagogisk intervention. 

Derudover er der i modulet et odontologisk/ naturvi-
denskabeligt undertema indeholdende anatomi, fysio-
logi, ernæringslære, generel medicin og klinisk prak-
tik. 

Anatomi (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Systematisk karlære, inkl. lymfesystemet, anden 
del 

• Regionær anatomi på hoved og hals, overblik 
• Fordøjelsessystemet i oversigt 

 

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

• Huden og hudens derivater 
• Organismens forsvarssystemer 
• Endokrine system  
• Urogenitalsystemet 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende have viden om ho-
vedets og halsens anatomiske strukturer, således at 
den regionære anatomi anvendes i forbindelse med 
odontologisk patientbehandling. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne kombinere 
sin indsigt i hovedets og halsens anatomiske struktu-
rer, således at den regionære anatomi anvendes i for-
bindelse med odontologisk patientbehandling 

Fysiologi (1 ECTS)* 

Hovedemner 

• Hormoner, del 2 
• Centralnervesystemet. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende have indsigt i for-
døjelsessystemets, nervesystemets og det endokrine 
systems anatomi og fysiologi i forbindelse med odon-
tologisk patientbehandling. Herunder organismens 
forsvarssystemers indflydelse. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne anvende sin 
indsigt i fordøjelsessystemets, nervesystemets og det 
endokrine systems anatomi og fysiologi i forbindelse 
med odontologisk patientbehandling. Herunder orga-
nismens forsvarssystemers indflydelse. 
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Generel medicin (1 ECTS)  

Hovedemner 

• Introduktion 
• Førstehjælp 
• Teoretiske aspekter (opfølgning på øvelser på 

modul 3)  
• Akutte medicinske situationer. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende i forbindelse med 
en given behandling kunne tage begrundet stilling til 
behovet for lokalanalgesi. 

Færdigheder/ kompetence 

Efter modul 4 skal den studerende under vejledning 
kunne handle adækvat, hvis der skulle opstå behov 
for førstehjælp på SKT's klinikker. 

Ernæring og sundhed (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Kost ved livsstilssygdomme og normalkosten 
• Kostvaner, holdninger til kost, kost som forebyg-

gelsespotentiale 
• Kostundersøgelsesmetodik, kostanamnese og 

kostberegning 
• Kostformidling 
• Øvelser i kostanamnese*. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende kunne: 

• redegøre for en forståelse for sammenhængen 
mellem ernæring og sundhed 

• anvende den ernæringsfysiologiske viden ved 
kostvurdering og kostvejledning i forhold til både 
generel og oral sundhed. 

 
 
 

 

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

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne: 

• gennemføre en detaljeret kostanamnese for kon-
krete patienter 

• foretage en kostvurdering, efterfulgt af en ernæ-
ringsmæssig og pædagogisk hensigtsmæssig 
kostvejledning. 

Psykologi (2 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Faktorer i forhold til livsstil og livsstilsrelaterede 
sygdomme 

• Risikokommunikation 
• Motivation af patienten. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende have viden om fak-
torer, der har betydning for patienternes forudsætnin-
ger for såvel sygdomsforebyggelse som sundheds-
fremme som udgangspunkt for valget af sundhedspæ-
dagogisk strategi med en given person. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne identificere 
faktorer, der har betydning for patienternes forudsæt-
ninger for såvel sygdomsforebyggelse som sundheds-
fremme som udgangspunkt for valget af sundhedspæ-
dagogisk strategi med en given person. 

Folkesundhedsvidenskab/ samfunds-
odontologi (2 ECTS)* 

Hovedemner 

Generelle træk ved befolkningens sundhed og målin-
gen af denne, samt baggrundsvariable i forhold til 
ulighed i sundhed og forståelsen af denne. 
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Viden 

Efter modul 4 skal den studerende kunne gøre rede 
for livsstilssygdomme og deres relation til samfunds-
mæssige, sundhedspædagogiske, sundhedspsykolo-
giske og evt. ernæringsmæssige baggrundsvariable. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne identificere, 
indhente og generere relevant viden om patienters 
holdning til sundhed og sundhedsadfærd. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 
(2 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Relevante sundhedspædagogiske teorier og me-
toder, samt anvendelsen og evalueringen af 
disse 

• Det positive brede sundhedsbegreb 
• Handlekompetence og handling 
• Deltagelse 
• Viden 
• Setting og Supersetting. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende kunne  

• gøre rede for livsstilssygdomme og deres relation 
til samfundsmæssige, sundhedspædagogiske, 
sundhedspsykologiske og evt. ernæringsmæs-
sige baggrundsvariable 

• gøre rede for pædagogiske principper, teorier og 
begreber der anvendes i sundhedspædagogisk 
forebyggelse og sundhedsfremme, samt kunne 
inddrage relevante overvejelser vedr. disse 

• identificere faktorer, der har betydning for patien-
ternes forudsætninger for såvel sygdomsforebyg-
gelse som sundhedsfremme som udgangspunkt 
for valget af sundhedspædagogisk strategi med 
en given person/ målgruppe 

• gøre rede for forudsætninger for og anvendelse 
af evaluering i relation til forebyggende og/ eller 
sundhedsfremmende indsats. 

 

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

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne  

• vælge og under vejledning prioritere en sund-
hedspædagogisk intervention, der bør iværksæt-
tes med en borger eller en målgruppe for at 
fremme patientens sundhed nu og på sigt 

• identificere, indhente og generere relevant viden 
om patienters holdning til sundhed og sundheds-
adfærd, kunne anvende denne viden som grund-
lag for en pædagogisk intervention, samt kunne 
formidle og gå i dialog om denne viden både 
skriftligt og mundtligt 

• evaluere og redegøre for eget valg af sundheds-
pædagogisk indsats 

• indgå i en modulgruppe og reflektere over grup-
pedynamikken i en sådan gruppe.  

• facilitere gruppearbejde professionelt og anvende 
modeller til at understøtte processen. 

Videnskabelig tilgang og metode (1 
ECTS)* 

Hovedemner 

• Generering af viden om informanters/ personers/ 
patienters eller målgruppers sundhedsopfattelse. 

• Litteratursøgning og referencehåndtering. 

Viden 

Efter modul 4 skal den studerende have viden om sy-
stematisk litteratursøgning og efterfølgende reference 
håndtering.  

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende:  

• kunne konstruere og anvende en kvalitativ inter-
viewteknik i forhold til en informant, for herigen-
nem at belyse informantens opfattelse af og hold-
ning til sundhed og sygdom  

• systematisk kunne søge litteratur om et sund-
hedsrelateret problem og efterfølgende håndterer 
referencerne.  
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Praktikforberedende teori (2 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Abrasion/ attrition 
• Erosioner 
• Usurer 
• Infraktioner 
• Bruxisme 
• Den motiverende samtale. 

Intern praktik (2 ECTS)* 

Hovedemner 

• SKT’s klinik med almindelig simpel patientbe-
handling - Supragingival depurations workshop 

• Den motiverende samtale (DMS) 
• Fokus på livsstilsfaktorer, levevilkår, livskvalitet 

og fravær af sygdomsindvirkning på den orale til-
stand 

• Erosioner 
• Infraktioner 
• Bruxisme 
• Dentin hypersensibilitet 
• Usurer 
• Caries dentalis 
• Slimhindeforandringer 
• Abrasioner/attritioner. 

Viden 

I ”Intern praktik/ klinik” skal den studerende kunne for-
klare fødevarers pH værdi og deres eventuelle ind-
virkning på det hårde tandvæv (caries og erosioner). 

Færdigheder 

Efter modul 4 skal den studerende: 

• i forbindelse med en given behandling kunne 
tage begrundet stilling til behovet for lokalanal-
gesi  

• under vejledning kunne handle adækvat, hvis der 
skulle opstå behov for førstehjælp på SKT's kli-
nikker 

 

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

• kunne optage en fuld anamnese på en patient, 
udfylde et helbredsskema, samt kunne journali-
sere disse oplysninger korrekt 

• kunne redegøre for sin prioritering af de valgte 
sundhedspædagogiske tiltag, ud fra journalopta-
gelsen, herunder anamnesen 

• kunne benytte viden, færdigheder og kompeten-
cer vedr. generel sundhedspædagogik til den 
orale sundhed 

• kunne foretage en supraginigval depuration på en 
SKT-patient. 

Kompetencer 

Efter modul 4 skal den studerende kunne: 

• indgå i en respektfuld dialog med patienten, pårø-
rende, medstuderende og personalet. 

• optage en klinisk objektiv undersøgelse. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
Tandplejeruddannelsens modul 4 arbejder med af-
vekslende undervisning for hele årgang, en halv år-
gang og hold på 16-20 studerende og arbejdsgrupper 
på 5 studerende. 

Undervisningen bruges til reflekterende arbejde i rela-
tion til professionelle problemstillinger med integration 
af modulets fagområder og til kliniske og praktiske 
øvelser. 

Arbejdsgrupperne fungerer i det sundhedspædagogi-
ske modul 4 projekt.  

Den eksterne praktik går ud på at interviewe og analy-
sere sundhedsopfattelsen hos forskellige personer. 

Der er tilknyttet en afleveringsopgave til interview-
øvelsen. 

Følgende aktiviteter indgår: 

• Ernæring og kost forelæsninger, øvelser i kost-
anamnese, -vurdering og vejledning. 

• Workshop i halve årgange med interviewøvelser 
og øvelser i at indhente/ generere data om sund-
hed 
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• Forelæsninger i anatomi, fysiologi og generel me-
dicin 

• Klinisk undervisning (inkl. klinisk teori) – supra-
gingival workshop, undervisning af patienter på 
klinikken, afprøvning af Den Motiverende Sam-
tale (DMS) på en selvvalgt patient, studieudvik-
lingssamtale (SUS), samt klinisk konference med 
holdet. 

Modul 4 opgave relateret aktivitet inden for sundheds-
pædagogik, sundhedspsykologi, samfundsodontologi/ 
folkesundhed og videnskabelig tilgang, der indehol-
der: 

• 2-dages introduktion til modulet  
• 2-dages kursus i sundhedspædagogik 
• 2-dages kursus i sundhedspsykologi 
• 2-dages kursus i samfundsodontologi 
• 1-dages workshop med interview (½ årgang) 
• 1-dages feltarbejde med interview (gruppe) 
• Forelæsning (hele årgangen) og workshop med 

litteratursøgning og referencehåndtering (hold-
vis). 

 

Litteratur 

Obligatorisk litteratur 

Anatomi 

Matthiesen ME et al. Human anatomi Tekstbog og at-
las, FADL’s forlag 2006. 

Ernæring og sundhed 

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

Fysiologi 

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

Generel medicin 

• Viborg AL, Torup AW: Sygdomslære - hånden på 
hjertet. 3.udgave Munksgaard, København 2019 

• Førstehjælp. Hæfte fra Dansk Røde Kors, sene-
ste udgave. 

 

Psykologi 

• Jensen, B. B; Grønbæk, M. og Reventlow S. 
(2021) ”Forebyggende sundhedsarbejde”, 7. ud-
gave. Munksgaard  

• Den Motiverende Samtale. Filmmateriale på e-
skt.ku.dk. SKT 

• Mabeck, C.E (2005) Introduktion til Den Motive-
rende Samtale. Munksgaard. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 

Jensen, B. B; Grønbæk, M. og Reventlow S. (2021) 
”Forebyggende sundhedsarbejde”, 7. udgave. Munks-
gaard. 

Samfundsodontologi og folkesundhedsvi-
denskab 

• Jensen, A.M.B og Vallgårda, S (2021) Forsk-
ningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 6.. ud-
gave. Munksgaard 

• Jensen, B. B; Grønbæk, M. og Reventlow S. 
(2021) ”Forebyggende sundhedsarbejde”, 7. ud-
gave. Munksgaard. 

Videnskabelig tilgang og metode 

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

• Jensen, A.M.B og Vallgårda, S (2021) Forsk-
ningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. 6. ud-
gave. Munksgaard. 

Praktikforberedende teori 

Intern og ekstern praktik 

• Klinisk kompendium for tandplejere, SKT/ KU. 
Nyeste udgave (ePub). 

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

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

Anatomi 

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

Psykologi 

Dion Sommer; Resilience forskning begreber modeller 
- Psyke & Logos, 2011, nr.32, s. 372-394 

Pædagogik og sundhedspædagogik 

• Raymond, C (2017) Luppen på Gruppen. Dansk 
Psykologisk Forlag 

• Wistoft, K (2009) Kap 1 Sundhed og pædagogik 
I: Sundhedspædagogik. Viden og værdier. Hans 
Reitzel Forlag 

• Antonovsky, A (1987) Helbredets Mysterium. 
Hans Reitzels Forlag 

Videnskabelig tilgang og metode 

• Kvale, S; Brinkmann, S. (2008) Interview. Intro-
duktion til et håndværk. Hans Rietzlers Forlag 

• Glassdam, S (2015) Bachelorprojekter inden for 
det sundhedsfaglige område. 2. udgave. Nyt Nor-
disk Forlag 
 

Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, work-
shop, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og op-
gaver 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. 

 

Bedømmelse 
Læringsudbyttet testes i en afsluttende modul 4-eksa-
men, en ekstern, individuel mundtlig eksamination 
med udgangspunkt i en gruppeopgave.  

Eksamenens samlede vægt er 15 ECTS, og der foku-
seres på læringsudbyttet inden for centrale fagområ-
der i modul 4:  

• Sundhedspædagogik 
• Sundhedspsykologi 
• Samfundsodontologi/ folkesundhed 
• Videnskabelig tilgang 
• Ernærings og sundheds aspekter kan indgå. 

Modulopgaven, skal udarbejdes i grupper på 5 stude-
rende, grupperne dannes ved modulets start af under-
viserne. Opgaven må max. være på 15 normalsider (á 
2400 anslag inkl. mellemrum) og ekskl. bilag.   

Opgaven skal indeholde ½ -1 side, der med konkrete 
eksempler beskriver, hvordan den studerende har ar-
bejdet i gruppen for at understøtte en god proces om 
gruppens fælles opgave. Den studerende bedømmes 
med udgangspunkt i opgaven ved en individuel 
mundtlig eksamination på max. ½ times varighed 
(inkl. votering).  

Den studerende skal i forbindelse med afleveringen 
gøre opmærksom på, at opgaven er fortrolig såfremt 
dette er tilfældet. 

Rammer 
De studerende tilbydes max. tre timers vejledning pr. 
gruppe i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven. 
Der indgår klyngevejledning først i forløbet. 

Kriterier 
Den mundtlige individuelle eksamination bedømmes 
efter 7-trinsskalaen jf. bekendtgørelse nr. 114 af 
03.02.2015 om karakterskala og anden bedømmelse. 
Der gives ikke karakter for gruppemodulopgaven. 

Udgangspunktet er læringsmålene for modul 4. 
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Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 4, 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 individuelle mundtlige eksamen som 
ikke-bestået, er den studerende automatisk indstillet 
til en mundtlig reeksamen i august måned. Det kan 
eventuelt være nødvendigt, at den opgave, som dan-
ner udgangspunkt for eksaminationen, laves om. 

Er den studerende syg, når den ordinære moduleksa-
men afholdes, er vedkommende automatisk indstillet 
til reeksamen i form af en mundtlig sygeeksamen i au-
gust måned. 

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består modul 4-eksamen 
tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejled-
ning af eksaminator med henblik på drøftelse af det 
konkrete forløb og planlægning af det kommende ek-
samensforløb. 

Studiefortsættelse 
Fortsættelse på modul 5 kræver, at modul 4-eksamen 
samt de øvrige moduleksamener på første studieår er 
bestået. 

 


	Modulbeskrivelsens  formål
	Modulets længde og antal ECTS
	Modulbeskrivelse i henhold til studieordningen
	Læringsudbytte
	Fag

	Læringsmål og indholdsaspekter i undervisningen
	Anatomi (1 ECTS)1F(
	Fysiologi (1 ECTS)*
	Generel medicin (1 ECTS)
	Færdigheder/ kompetence

	Ernæring og sundhed (1 ECTS)
	Psykologi (2 ECTS)2F(
	Folkesundhedsvidenskab/ samfundsodontologi (2 ECTS)*
	Færdigheder/ kompetencer

	Pædagogik og sundhedspædagogik (2 ECTS)3F(
	Videnskabelig tilgang og metode (1 ECTS)*
	Praktikforberedende teori (2 ECTS)4F(
	Intern praktik (2 ECTS)*

	Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse
	Litteratur
	Obligatorisk litteratur
	Supplerende litteratur

	Fastlagt studieaktivitet
	Bedømmelse
	Rammer
	Kriterier

	Praktiske oplysninger
	Syge- og reeksamen
	Vejledning ved ikke-bestået eksamen
	Studiefortsættelse


