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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, eller har reelle kompe-
tencer 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 6 med temaet Samfund, sundhedsfremme 
og forebyggelse retter sig mod samfundsudviklingen 
i Danmark, den samfundsbestemte opgavefordeling 
mellem forvaltningsniveauer i relation til tandpleje, 
sundhedsfremmeinitiativer og strategier samt inter-
ventionsstrategier og tiltag i forhold til individer og 
grupper. 

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i: 

• sundhedsfremme og forebyggelse 
• sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og 

sundhedsinformatik 
• undersøgelse, diagnostik og behandling af tæn-

der, mund og kæber i relation til tandplejerens 
virksomhedsområde 

• samfundstandpleje 
• tandplejerprofessionens etik, metode og praksis 
• 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 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. 

Modulets længde og antal 
ECTS 
Modul 6 har et omfang på 15 ECTS-point2 og en va-
righed på ca.10 uger inkl. moduleksamen.  

De 15 ECTS-point er fordelt med 10 teoretiske og 5 
praktiske ECTS-point. 
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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 samfundsudviklingen i Dan-
mark, den samfundsbestemte opgavefordeling mel-
lem forvaltningsniveauer i relation til tandpleje, sund-
hedsfremmeinitiativer og strategier samt interventi-
onsstrategier og tiltag i forhold til individer og grupper. 

I slutningen af modulet indgår en ekstern pædagogisk 
praktikperiode i relation til modulopgaven. 

Læringsudbytte 
Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• beskrive og forstå væsentlige aspekter vedrø-
rende tandpleje i forhold til samfundsudvikling, 
udviklingen i befolkningens sundhedstilstand og 
tandsundhed, sundhedsvæsenets funktion samt 
påvirkningsstrategier og sundhedspædagogiske 
handlemuligheder 

• søge, formidle og anvende praksis-, udviklings- 
og forskningsbaseret viden om sundhedsfrem-
mende og forebyggende tandplejefaglige opgaver 

• forklare hvordan kommunikation og informations-
teknologi kan anvendes i forhold til sundhedspro-
fessionelles arbejde med dokumentation og kvali-
tetssikring 

• beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæ-
senet og forklare, hvilke rammer disse sætter for 
udøvelsen af egen profession og et tværfagligt 
sundhedsprofessionelt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Generel medicin 1 0 Modul 8 

Farmakologi 1 0 Modul 8 

Psykologi 1 0 Modul 9 

Pædagogik og 
sundhedspæda-
gogik 

1 1 Modul 8 

Sociologi 1 0 Modul 6 

Samfundsodonto-
logi 

1 0 Modul 10 

Etik 1 0 Modul 12 

Tandsygdoms-
lære/ cariologi 

1 0 Modul 10 

Parodontologi 1 0 Modul 10 

Lokalanalgesi 1 0 Modul 7 

Intern (klinisk) 
praktik inkl. prak-
tikforberedende 
teori 

0 4 Modul 12 
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Modulets tandplejefaglige 
undertemaer 
Modulet har to undertemaer: 

• Et samfundsodontologisk undertema centreret 
omkring sundhedsfremme og forebyggelse, sund-
hedspsykologi, -sociologi og -pædagogik samt 
tværprofessionel virksomhed og etik 

• Et patientrelateret undertema med fokus på cario-
logi, parodontologi, generel medicin, farmakologi 
og anvendelse af lokalanalgesi. 

 

Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 

Generel medicin (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Hjerte- og kredsløbssygdomme 
• Lungernes sygdomme 
• Fordøjelsesorganernes sygdomme. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• beskrive de almindelige årsager til, symptomer 
ved og principper for behandling af hjerte-karsyg-
domme, lungesygdomme og fordøjelsesorganer-
nes sygdomme  

• forklare patofysiologien ved hjerte-karsygdomme, 
lungesygdomme og fordøjelsesorganernes syg-
domme i det omfang de kan medføre, at der på 
tandklinikken skal tages specielle hensyn ved be-
handlingen af pågældende patienter. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne reagere 
hensigtsmæssigt i akutte medicinske situationer i for-
bindelse med hjerte-karsygdomme, lungesygdomme 
og fordøjelsessystemets sygdomme. 

 

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

Farmakologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

Speciel farmakologi 1:  

• Antidiabetika 
• Psykofarmaka 
• Hjerte-karsygdomme 
• Analgesi og anæstesi, virkning af lokalbedøvelse 
• Universel anæstesi 
• Lette og stærkt virkende analgetika 
• Antibiotika. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne kombinere 
farmakologisk indsigt i antidiabetika, psykofarmaka, 
analgetika og anæstetika, antibiotika og farmaka til 
hjerte-karsygdomme med behandlingsplanlægning og 
klinisk arbejde med odontologiske patienter. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne anvende 
farmakologisk viden i behandlingsplanlægning. 

Psykologi (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Marginaliserede/ udsatte personer og grupperin-
ger, f.eks.: Hjemløse, sindslidende, misbrugere 
og personer med anden etnisk oprindelse. Kom-
munikationsstrategier i relation til udsatte grupper  

• Mønsterbrydere 
• Sundhedssystemets behandling af socialt udsatte 
• Misbrugere - et eksempel. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kende til sammen-
hængen mellem kriterier og værdier der ligger til 
grund for opfattelsen af de socialt udsatte grupper, og 
de løsningsforslag der kan fremkomme i relation her-
til. 
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Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne forholde sig 
reflekterende til deres og andres fremstilling af, og 
sundhedstiltag over for den udvalgte gruppe af socialt 
udsatte. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 
(1 ECTS teori og 1 ECTS praktik∗) 

Hovedemner 

• Forebyggelses- og sundhedsfremmebegreber 
• Odontologisk relateret sundhedsfremme og eller fore-

byggelse for marginaliserede personer og grupperin-
ger 

Undervisningen omfatter både teori og praksis. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• kende til forebyggelses- og sundhedsfremmebe-
greber 

• Kende til odontologisk relateret sundhedsfremme og 
eller forebyggelse for marginaliserede personer og 
grupperinger 

Færdigheder 

• under vejledning kunne udføre sundhedspæda-
gogiske og profylaktiske tiltag 

Kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• anvende kommunikationsteori (inkl. IKT) i arbej-
det med forskellige marginaliserede/ udsatte per-
soner og grupperinger tilpasset disses karakteri-
stika, herunder kommunikation med relevante 
nøglepersoner 

• gennemføre odontologisk relateret sundheds-
fremme og forebyggelse i et tværfagligt sund-
hedsprofessionelt arbejde med marginaliserede 
personer og grupperinger 

• udføre målrette sundhedspædagogik i forhold til 
særligt udsatte grupper i befolkningen 

 

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

• anvende kommunikationsstrategier overfor sær-
ligt udsatte grupper 

• integrere forskellige fagelementer fra Tandplejer-
uddannelsen - samfundsodontologi, sociologi, 
sundhedspædagogik, sundhedspsykologi, odoto-
logi, sundhedsinformatik og etik. 

Sociologi (1 ECTS)* 

Hovedemner 

• Social arv 
• Chanceulighed, risikobørn, mønsterbryder 
• Social mobilitet 
• Social reproduktion 
• Bonding, bridging and linking 
• Migrantion og ulighed i sundhed 
• Marginalisering 
• Stigmatisering 
• Socialt køn. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• redegøre for overordnede teorier om velfærdssta-
tens sociologi. 

• redegøre for sundhed og sygdom som sociale 
fænomener samt begreberne sundheds- og syg-
domsadfærd i sociologisk og kulturelt perspektiv, 
herunder årsager til ulighed i sundhed 

• redegøre for sociale konsekvenser af sundheds- 
og sygdomsadfærd, samt sammenhængen mel-
lem social ulighed og orale sygdomme 

• redegøre for overordnede teorier om velfærdssta-
tens sociologi. 

• redegøre for sundhed og sygdom som sociale 
fænomener samt begreberne sundheds- og syg-
domsadfærd i sociologisk og kulturelt perspektiv, 
herunder årsager til ulighed i sundhed 

• redegøre for sociale konsekvenser af sundheds- 
og sygdomsadfærd, samt sammenhængen mel-
lem social ulighed og orale sygdomme. 
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Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne anvende 
overordnede teorier om velfærdsstatens sociologi. 

Samfundsodontologi og folkesund-
hedsvidenskab (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Styring af sundhedsvæsenet 
• Retslige rammer for faglig og tværfaglig professi-

onsudøvelse i sundhedsvæsenet 
• Generel og odontologisk epidemiologi 
• Det forebyggende sundhedsarbejde 
• Forebyggelses- og sundhedsfremmebegreber 
• Informationsteknologis anvendelse til dokumenta-

tion og kvalitetssikring 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• redegøre for sundhedsvæsenets og tandplejesy-
stemets udvikling, nuværende struktur og funk-
tion samt tandplejens placering i det samlede 
sundhedsvæsen og i samfundet som helhed 

• forklare hovedprincipper og metoder for generel 
og odontologisk epidemiologi samt tandsund-
hedssituationen for udsatte grupper i Danmark 

• beskrive tilskudsmulighederne til tandpleje i hen-
hold til sundhedsloven, de sociale servicelove, 
pensionslovene og andre regelsæt 

• redegøre for almindeligt forekommende forebyg-
gelses- og sundhedsfremmebegreber og deres 
anvendelsesrammer i tandplejen 

• beskrive de mulige samarbejdspartnere i den øv-
rige social- og sundhedssektor  

Færdigheder  

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• redegøre for sundhedsvæsenets og tandplejesy-
stemets udvikling, nuværende struktur og funk-
tion samt tandplejens placering i det samlede 
sundhedsvæsen og i samfundet som helhed 

 

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

• forklare hovedprincipper og metoder for generel 
og odontologisk epidemiologi samt tandsund-
hedssituationen for udsatte grupper i Danmark 

• beskrive tilskudsmulighederne til tandpleje i hen-
hold til sundhedsloven, de sociale servicelove, 
pensionslovene og andre regelsæt. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• agere i de retslige rammer for faglig og tværfaglig 
professionsudøvelse i sundhedsvæsenet 

• anvende informationsteknologis anvendelse til 
dokumentation og kvalitetssikring. 

Etik (1 ECTS)* 

Hovedemner 

• Medicinsk etik og baggrunden herfor 
• Etiske begreber inden for medicinsk etik 
• Etiske problemstillinger og begreber i tandplejen 
• Etiske rammer og præmisser for faglig og tvær-

faglig professionsudøvelse i sundhedsvæsenet 
• Normalitetsbegrebet og stigmatisering. 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kende de etiske 
værdier der gør sig gældende inden for opfattelsen og 
behandlingen af grupper af socialt udsatte. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende: 

• kende til lovgivning og etiske principper i den 
sundhedsprofessionelle behandling af socialt ud-
satte grupper 

• kunne reflektere og anvende etiske overvejelser i 
forhold til grupper af socialt udsatte. 
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Tandsygdomslære/ cariologi 
(1 ECTS)* 

Hovedemner 

• Caries læsionens kemi og fysiologi og pulpale re-
aktioner 

• Caries læsionens histologiske, kliniske og radio-
logiske udseende. 

• Caries læsionens opdeling i 3 alvorlighedsgrader 
diagnostik og behandlingsplanlægning 

Opgave omkring emnet indeholdende radiologisk ca-
ries kalibrering laves i grupper og fremlægges i ple-
num. Holdundervisning*  

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• forklare caries' ætiologi og patogenese i et multi-
faktorielt aspekt, specielt relateret til mikrobiologi, 
kost og ernæring og mundhulemiljø 

• forklare caries' ætiologi og patogenese i et multi-
faktorielt aspekt, specielt relateret til mikrobiologi, 
kost og ernæring og mundhulemiljø 

Parodontologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Oral mikrobiologi 
• Parodontiets patologi 
• Sygdomsudvikling 
• Diagnostik af gingivitis og parodontitis marginales 

lenta 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende kunne: 

• forklare parodontiets patologi i et multifaktorielt 
aspekt, specielt relateret til mikrobiologi samt di-
agnostik af gingivitis (GI) og Parodontitis Margi-
nalis chronica 
 

 

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

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende kunne diagnosti-
cere Gingivitis chronica og Parodontitis Marginalis i 
klinikken. 

Lokalanalgesi (teori) (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Lokalanalgesi, definitioner 
• Anatomi og neurofysiologi 
• Farmakologi 
• Apparatur, infiltrationsanalgesi og regionær anal-

gesi 
• Injektionsteknik, infiltrationsanalgesi 
• Komplikationer, infiltrationsanalgesi 
• Risikopatienter 
• Skriftlig test i hovedets anatomi m.v. inden klini-

ske øvelser 

Viden 

Efter modul 6 skal den studerende: 

• under vejledning kunne vælge et hensigtsmæs-
sigt lokalanalgetikum blandt de for tandplejere til-
ladte svarende til behovet i en klinisk situation 
sikkert men koncentreret forebygge og identifi-
cere komplikationer i forbindelse med anvendelse 
af lokalanalgetika, samt under vejledning kunne 
afhjælpe komplikationerne forklare indikationer 
og kontraindikationer for anvendelse af et lokal-
analgetikum blandt de for tandplejere tilladte lo-
kalanalgetikaer 

• kunne forklare virkningsmekanismerne for orale 
lokalanalgetika 

• kunne gøre rede for indstikssteder i forhold til an-
vendelse af infiltrationsanalgesi 

• kunne gøre rede for max. dosis i forhold til de for 
tandplejere tilladte analgetika 

• kunne gøre rede for potentielle komplikationer i 
forbindelse med lokalanalgesi samt for almentil-
stande og medicinforbrug, der kan give anledning 
til komplikationer i denne sammenhæng 

• kunne gøre rede for indikation og anvendelse af 
overfladeanalgetika i forbindelse med infiltrations-
analgesi 
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• kunne forklare indikationer og kontraindikationer 
for anvendelse af et lokalanalgetikum blandt de 
for tandplejere tilladte lokalanalgetikaer. 

Færdigheder 

Efter modul 6 skal den studerende under vejledning 
kunne anlægge en infiltrationsanalgesi samt overflade 
analgesi til en udvalgt region under anvendelse af kor-
rekt teknik. 

Kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende under vejledning 
kunne vælge et hensigtsmæssigt lokalanalgetikum 
blandt de for tandplejere tilladte svarende til behovet i 
en klinisk situation sikkert men koncentreret fore-
bygge og identificere komplikationer i forbindelse med 
anvendelse af lokalanalgetika, samt under vejledning 
kunne afhjælpe komplikationerne. 

Intern klinisk praktik, inkl. praktikfor-
beredende teori (4 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Helbredsskema, almentilstand, opslag i www.me-
dicin.dk og andre elektroniske lægemiddelop-
slagsværker  

• Praktiske øvelser i overfladeanalgesi og infiltrati-
onsanalgesi  

• Patientbehandling  
• Øvelser i radiologi. 

Viden/ færdigheder 

Efter modul 6 skal den studerende: 

• under vejledning kunne foretage en korrektion og 
finisering af let tilgængelige tandrestaureringer 
under anvendelse af korrekt fingerstøtte og greb 
for det pågældende instrument 

• sikkert men koncentreret kunne fjerne al supra-
gingival calculus dentalis samt farvede og bløde 
belægninger, i det omfang patientens, mundhu-

 

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

lens, tændernes og evt. implantaters tilstand indi-
cerer det og under anvendelse af hensigtsmæs-
sige instrumenter og materialer 

• selvstændigt kunne fjerne let tilgængeligt subgin-
givalt calculus dentalis samt subgingival plak, i 
det omfang patientens, mundhulens, tændernes 
og evt. implantaters tilstand indicerer det og un-
der anvendelse af hensigtsmæssige instrumenter 
og materialer 

• under vejledning kunne fjerne den resterende 
mængde subgingival calculus dentalis samt sub-
gingival plak, i det omfang patientens, mundhu-
lens, tændernes og evt. implantaters tilstand indi-
cerer det og under anvendelse af hensigtsmæs-
sige instrumenter og materialer 

• under vejledning kunne udføre sundhedspæda-
gogiske og profylaktiske tiltag, herunder fissurfor-
segling 

• under vejledning kunne gennemføre og billedbe-
handle røntgenoptagelser af enkelttænder og bi-
tewings. 

Kompetencer 

Efter modul 6 skal den studerende: 

• kunne reagere hensigtsmæssigt i akutte medicin-
ske situationer i forbindelse med hjerte-karsyg-
domme, lungesygdomme og fordøjelsessyste-
mets sygdomme  

• under vejledning kunne vælge et hensigtsmæs-
sigt lokalanalgetikum blandt de for tandplejere til-
ladte svarende til behovet i en klinisk situation 
sikkert men koncentreret forebygge og identifi-
cere komplikationer i forbindelse med anvendelse 
af lokalanalgetika, samt under vejledning kunne 
afhjælpe komplikationerne. 

Valgfrit klinisk element (1,5 ECTS)* 
Uge 4 2023, gennemføres undervisning som valgfrit 
klinisk element, tilrettelagt for alle tre årgange. Detal-
jeret program kommer senere og vil blive lagt op på 
Absalon. 
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Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
Tandplejeruddannelsens modul 6 arbejder med af-
vekslende undervisning for hele eller halvdelen af år-
gangen, der er på 60-65 studerende (klasseundervis-
ning), hold på 14-16 studerende (klyngeundervisning) 
og grupper på 7-8 studerende. De sidste to typer bru-
ges til reflekterende arbejde i relation til professionelle 
problemstillinger med integration af modulets fagom-
råder, og til klinisk intern praktik 

I det samfundsodontologiske undertema indgår et 
blokkursus men en 3-dages ekstern pædagogisk 
praktikperiode, hvor de studerende er ude i grupper 
på 5-7 studerende, efterfulgt af udarbejdelse af en op-
gave for en marginaliseret person/ gruppe med an-
vendelse af sociologiske, samfundsodontologiske, 
psykologiske og sundhedspædagogiske problemstil-
linger, samt mindst én odontologisk problemstilling 
der er karakteristisk for den marginaliserede gruppe. 
Opgaven skal forsynes med relevante referencer sva-
rende til hvert af de faglige aspekter. 

Der arbejdes med SUS gennem hele uddannelsen. 
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Obligatorisk litteratur 

Generel medicin 

Viborg AL, Torup AW: Sygdomslære - hånden på 
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Farmakologi 

Olsen I: Farmakologi – Hånden på Hjertet. 3. udgave 
2019. Munksgaard, København. 

Psykologi 

• Medicinsk sociologi: Sociale faktorers betydning 
for befolkningens helbred. 2 ed. Kbh.: Munks-
gaard Danmark; 2011. Kapitel 3, 4, 7, 8, 9 

• Pedersen M.U., et al. Tandlægebladet, 121(11), 
936-942. Aarhus Universitet, Brug og misbrug af 
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• Anne Marie Lynge, Tandlægebladet, 121(11), 
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mundhulen 

• Anna Aaby et al, Dansk Selskab for Folkesund-
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• Hovedrapport en vej til lighed – om sundheds-
kompetence 

• VIVE og forfatterne, 2018, Barrierer og indsatser 
for borgere på kanten – Et litteratur- og interview-
studie 

• Gordon Inc., Ole T Kristensen, Poul Chr. Olsen, 
Michael Lodberg Olsen. Mfl. 2008, Forlaget Tale-
tid, Brugerdreven velfærd for udsatte. 
 

Pædagogik og sundhedspædagogik 

• Astrup Nielsen D, Hjørnholm TQ, Stray Jørgen-
sen P. Det gode bachelorprojekt i sundhedsud-
dannelserne: håndbog i opgaveskrivning og me-
tode. Frederiksberg: Samfundslitteratur; 2019 

• Bornø Jensen AM. Forskningsmetoder i folke-
sundhedsvidenskab. 5 ed. Kbh.: Munksgaard; 
2019. Litteratur 

• Breinholdt M: Stigmatisering– debatoplæg om et 
dilemma i forebyggelsen. I: Folker AP, Finke K, 
Bennedsen AR (red.): Mediemageriet. Sundheds-
styrelsen, 2008. 
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Sociologi 

• Andersen H (red.): Sociologi - En grundbog til et 
fag. 4. udgave, Hans Reitzels Forlag, København 
2011. (Følgende kapitler: 8 og 16) 

• Boolsen MW: Introduktion til sociologisk metode. 
3. udgave. C.A. Reitzel 1999 

• Koch MB, Davidsen M, Juel K: Social ulighed i 
sundhed, sygelighed og trivsel 2010 og udviklin-
gen siden 1987. Statens Institut for Folkesund-
hed, Syddansk Universitet 2012 (Sammenfatning 
samt udvalgte tabeller og figurer) 

• Iversen Lf. Medicinsk sociologi: samfund, sund-
hed og sygdom. Kbh.: Nota; 2013 

• Lund, R, Christensen, U, Iversen L (red.): Medi-
cinsk sociologi. 2. udgave, Munksgaard Danmark 
2011. (Kapitlerne 7, Social udsathed og helbred 
og 8, Migration, etnicitet og helbred). 

Samfundsodontologi 

• Kamper-Jørgensen F, Almind G, Jensen BB: Fo-
rebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard. 7. 
udgave. København2021. (Kapitlerne 3, 4 ,12, 28 
og 30  

• Vallgårda S, Krasnik A (red.): Sundhedsvæsen 
og sundhedspolitik. 3.udgave. Kapitel 1, 3, 4 og 6  
(Styring af sundhedsvæsenets organisationer). 
Munksgaard Danmark 2015 

•  Sundby A: Sundhedsfremme og forebyggelse af 
tandsygdomme hos børn og unge. Tandlægebla-
det 2005; 109:458-63 

• Brug af tandplejesystemet og egenomsorg i Dan-
mark (tandlægebladet 2008) https://www.tandlae-
gebladet.dk/sites 

• Pine C, Harris, R (eds.): Community Oral Health. 
Quintessence Publishing Co. Ltd., 2nd ed. United 
Kingdom 2007. (Kapitel 7: Principles and Meth-
ods of Oral Epidemiology) 

• Samfundsodontologisk regelsamling. Love, be-
kendtgørelser, vejledninger m.v. SKT, Køben-
havns Universitet 2021. 

• Vejledning om omfanget af og kravene til den 
kommunale og regionale tandpleje. Sundhedssty-
relsen, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Etik 

• Claes Reit, Anne Bjørg Tveit & Palle Holmstrup 
TDL-bladet 112, s.42, 2008, Etiske aspekter i 
tandlægens arbejdsfelt,  

• AM.Fruelund Andersen, Center for Bioetik, 2008, 
Århus universitet, An offer you can’t refuse 

• Etisk råd: Etisk sprogbrug fra vugge til grav, 2012  
• Ole Hartling, Månedsblad for almen praksis  
• Etik og etikette, 
• Etik I forebyggelsen, Etisk råd, 2009 
• Etik og prioritering I sundhedsvæsenetStigmati-

sering, Etisk råd, 1996 
• Søren Geckler Kronik: Politiken, nov.2014, Det 

danske sundhedssystem er pilråddent 

Tandsygdomslære/ cariologi 

• Fejerskov O, Kidd E.A.M: Essentials of Dental 
Caries. 4. Ed. Oxfort University Press 2016 

• Wenzel A, Wiese M: Strålebogen for tandfagligt 
personale. 1. udgave, Munksgaard Danmark 
2018. 

Parodontologi 

• Herbert F. Wolf: Thomas M. Hassell: Periodontol-
ogy. Color Atlas of Dental Hygiene. Thieme, 2006 

• Bog- og tidsskriftartikler om parodontologi, samlet 
af K.-M. Winding. 

Lokalanalgesi 

Baarts JA, Brand HS: Local Anaesthesia in Dentistry. 
Wiley-Blackwell, UK 2008. 

Intern (klinisk) praktik inkl. praktikforbere-
dende teori 

• Klinisk kompendium. Specielt kapitel 1 (afsnit 5), 
4 og 7. Tandplejeruddannelsen, SKT Køben-
havns Universitet (+ ePub) 

• Artikler, noter, synopser og PowerPoint-præsen-
tationer under modulet på Absalon. 

Enkeltelementer i litteraturlisten kan udskiftes, hvis en 
underviser finder mere egnede tekster. 
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Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blok-
kurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og 
opgaver dækkende de på tidligere sider anførte ind-
holdsaspekter. Desuden en obligatorisk intern skriftlig 
test i hovedets anatomi m.v. som forudsætning for 
deltagelse i de kliniske øvelser i lokalanalgesi.  

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-
dul eksamen 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. 

Inden for den samlede periode af modul 5 og modul 6 
skal der gennemføres en individuel studieudviklings-
samtale (SUS) af ca. 20 minutters varighed mellem 
den studerende og dennes hold- eller kontaktlærer, 
gerne i december. Samtalens konklusioner nedskrives 
i et resuméskema, der skal foreligge før den stude-
rende, kan deltage i modul 6 eksamen. 

Samtalens formål er at den studerende reflekterer 
over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt 
sin studieteknik og faglige indsats relateret til studie-
forventningerne. 

Som forberedelse til samtalen udarbejder den stude-
rende et læringsark med overvejelser om egen trivsel 
på studiet og måde at lære på, som efter samtalen ar-
kiveres i den studerendes portfolio. 

 

 

 

 

Bedømmelse 
Læringsudbyttet testes i modul 6 eksamen, som er en 
OSKE-eksamen, der vægter 15 ECTS-point. 

Rammer 
De faglige rammekrav skal angives senest ved modu-
lets start. 

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 6. 

 

Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 6, 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 eksterne eksamen som ikke-bestået 
(karakteren -3 eller 00), er den studerende automatisk 
indstillet til reeksamen.  

Er den studerende syg, er vedkommende automatisk 
indstillet til reeksamen.  

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består modul 6 eksamen, 
tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejled-
ning af eksaminator(er) med henblik på planlægning 
af det kommende eksamensforløb. 

Studiefortsættelse 
Den studerende kan fortsætte på modul 7 og 8 uden 
at have bestået modul 6 eksamen, men må ikke an-
lægge lokalanalgesi på patienter eller komme i eks-
tern klinisk praktik før den studerende tilfredsstillende 
har gennemført den teoretiske og praktiske undervis-
ning i infiltrationsanalgesi. Den studerende kan ikke 
forsætte på 3. studieår før modul 6 eksamen er be-
stået. 
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