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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 har reelle kompetencer 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 2 med temaet Sundhed og sygdom er en in-
troduktion til sundheds- og sygdomsbegreber, oral 
helses betydning og undersøgelse af patienter. Modu-
let introducerer den studerende til grundlæggende 
metodik ved undersøgelse af tænder og mundhule og 
beskæftiger sig med basal viden om de mest hyppige 
sygdomme i mundhulen. Modulet omhandler endvi-
dere basalbiologiske fag, der danner grundlag for på 
et senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere 
avancerede patientbehandlinger og patienttilfælde.  

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i: 

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

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

• Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og 
sundhedsinformatik. 

• I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af 
læringsudbyttet, centrale fagområder, indhold i 
undervisningen, den pædagogiske tilrettelæg-
gelse, fastlagte studieaktiviteter, litteratur samt 
bedømmelse.  

 

1 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 2 har et omfang på 15 ECTS-point1 og en va-
righed på ca.10 uger.  

De 15 ECTS-point er fordelt med 11 teoretiske og 4 
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
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Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig mod viden om sundheds- og syg-
domsbegreber og kliniske metoder inden for tandple-
jefaget. Herunder grundlæggende kendskab, metoder 
til og praktiske færdigheder i gennemførelse af enkle 
patientforløb på klinikken. Desuden omhandler modu-
let basalbiologiske fag, der danner grundlag for på et 
senere tidspunkt at forstå baggrunden for mere avan-
cerede patientbehandlinger og komplicerede patient-
tilfælde.  

Læringsudbytte 
Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• beskrive og identificere normale kliniske fund i en 
sund mund  

• beskrive og identificere gingivitis  
• kende til hvordan biofilm/ plak dannes på tand-

overfladen over tid. 
• kende til sammenhængen mellem biofilm/ plak og 

tandsygdommene caries og gingivitis 
• kende til det forskellige udseende og stadier af 

caries 
• udarbejde en basal tandplejeplan for patienter 

med lav sygdomsforekomst  
• redegøre for sundheds- og sygdomsbegreberne 

og kan anvende og reflektere over disse  
• redegøre for forskellige aspekter i forhold til kom-

munikationen i sundhedsvæsenet og kan an-
vende disse i relation til den enkelte borger og 
patient i relation til disses kontekst 

• forklare hvilken betydning oral helse kan have for 
det enkelte menneske  

• gøre rede for udvalgte dele af den menneskelige 
anatomi og fysiologi – herunder tandmorfologi af 
betydning for professionsområdet  

• forklare årsagerne til caries og gingivitis   
• gøre rede for mikroorganismer og deres betyd-

ning for oral sundhed og sygdom. 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Anatomi 2 0 Modul 4 

Fysiologi 2 0 Modul 4 

Mikrobiologi inkl. 
sterilisation 

2 0 Modul 3 

Psykologi 2 0 Modul 9 

Sociologi 1 0 Modul 6 

Pædagogik og 
sundhedspæda-
gogik 

1 0 Modul 8 

Tandmorfologi 1 0 Modul 3 

Praktikforbere-
dende teori 

0 1 Modul 12 

Intern (klinisk) 
praktik 

0 3 Modul 12 
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Modulets tandplejefaglige 
undertemaer 
Der er et tema omkring mundhulens anatomi, hvor 
den studerende skal udarbejde et anatomisk mundhu-
leatlas, hvor der er fokus på de normalanatomiske va-
riationer, der ses hos unge mennesker. Der er desu-
den et tema omkring undersøgelse og journalisering 
af tænder, belægninger på tænderne og gingiva samt 
behandling af caries og gingivitis.  

Det sundhedspædagogiske tema sigter mod at give 
de studerende en introduktion til didaktik, læringsteori 
og evaluering af undervisning på klinikken. Introdukti-
onen lægger op til praktiske øvelser i pædagogik, 
hvor forskellige aspekter i såvel didaktik, læringsteori 
samt evaluering anvendes.  

Indholdet af undervisningen i psykologi på dette mo-
dul drejer sig om kommunikation med klienten/ patien-
ten. Undervisningen tager udgangspunkt i de rammer 
der findes i sundhedssystemet, herunder inddragelse 
af kravet om informeret samtykke. Undervisningen pe-
ger på en række af de problemstillinger der kan opstå 
i kommunikationen med klienten/ patienten, anviser 
en række strategier til at løse disse.   

Undervisning i sociologi giver den studerende et ba-
salt kendskab til klassisk- og medicinsk sociologisk te-
ori. Herudover samfundsvidenskabelige metoder samt 
færdigheder med henblik på at identificere og formu-
lere sociologiske problemstillinger relateret til ulighed i 
sundhed og sundhedsadfærd. 

Herudover er der undervisning i basisfag, der danner 
grundlag for at forstå senere undervisning i avance-
rede patientbehandlinger og komplicerede patienttil-
fælde.  

 

 

 

 

 

 

Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 

Anatomi (2 ECTS) 

Hovedemner 

• Almen histologi, cellelære og vævslære 
• Skelettalsystemet og muskelsystemet i oversigt 
• kraniets inddeling og enkelte knogler incl. kæbe-

knogler i oversigt 
• Kraniets flader inkl. os hyoideum og kæbeleddet 

noget detaljeret 
• Ansigtsmuskler 
• Respirationssystemet og strubelåg 
• Næsens bihuler med fokus på kæbehulen  
• Almen nervelære 
• Hjernens anatomi og inddeling 
• Hjernenerver 
• Fordøjelseskanalen 
• Lever og bugspytkirtel 
• Halsens regioner. 

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende: 

• i detaljer kunne kende til kraniets og ansigtets 
knogler og muskulatur 

• kende til hjernenerverne og deres betydning. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne identificere 
strukturer på hoved og hals. 

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende have forståelse for 
udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysio-
logi. 

Fysiologi (2 ECTS) 

Hovedemner 

• Kredsløbet 
• Nervefysiologi  
• Fordøjelsen og stofskiftet  
• Respirationen.  
• Blod. 
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Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• beskrive fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og re-
spirationen, blodet og hormoner  

• redegøre for fordøjelsessystemets anatomi og fy-
siologi. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne redegøre for 
betydningen af fordøjelsen, stofskiftet, kredsløbet og 
respirationen, blodet og hormoner i forhold til oral og 
generel sundhed. 

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende have forståelse for 
udvalgte dele af den menneskelige anatomi og fysio-
logi. 

Mikrobiologi og sterilisation (2 ECTS)  

Hovedemner 

• Klinisk hygiejne, herunder håndvask 
• Korrekt klinisk påklædning og adfærd ved under-

søgelse og behandling på tandklinikken, herun-
der rengøring, desinfektion og sterilisation 

• Infektionsbegrebet, smittemåder og smitteveje 
samt kvalitetsdokumentationssystemer for klinik-
kens hygiejne procedure∗  

• Introduktion til mundhulens mikrobiologi 
• Værtsorganismens resistens 
• Antimikrobiel kemoterapi og vaccination.  

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• beskrive mikroorganismer og infektionssygdom-
mes spredning  

• beskrive hvorledes optimal klinisk hygiejne opret-
holdes og beskrive procedure for kvalitetssikring 
heraf  

• redegøre for dannelse og eksistens af orale bio-
film. 

 

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

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne demon-
strere hvorledes optimal klinisk hygiejne praktiseres. 

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne reflektere 
over vigtigheden af optimal klinisk hygiejne. 

Psykologi (2 ECTS)* 

Hovedemner 

• Kommunikation og dialog mellem patient og be-
handler i det odontologiske team. 

Undervisningen sigter mod at de studerende opnår en 
indsigt i grundlæggende begreber og perspektiver i 
kommunikation, samt forskellige kommunikationsred-
skaber og strategier, der kan anvendes i kommunika-
tionen med såvel patienten, som med kolleger og 
samarbejdspartnere.  

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• kende til enkle begreber og strategier i relation til 
kommunikation med patienten inden for den klini-
ske ramme    

• gengive forskellige teoretiske perspektiver på 
kommunikationen med patienten 

• kende de krav der stilles til tandplejeren i kommu-
nikationen med patienten, herunder krav om in-
formeret samtykke. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne reflektere 
over egen rolle og ansvar i kommunikationen med kli-
enten/ patienten og samarbejdspartnere  

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne indgå i 
ukomplicerede kommunikationssituationer med den 
enkelte klient/ patient og samarbejdspartnere på kli-
nikken. 
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Sociologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Mikro/ meso og makrosociologi 
• Social relation 
• Social interaktion 
• Social struktur 
• Social differentiering 
• Det sociale rum, habitus, kapital 
• Familiens rolle i det senmoderne samfund 
• Tillid i sundhedsvæsen 
• Madkultur: mad, mennesker og måltider 
• Levevilkår og livsstil (social klasseforskel og pro-

blemerne med at klassificere folk).  

Undervisningen afsluttes med en sociologi opgave, 
der skal være godkendt før undervisningen betragtes 
som gennemført. *  

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne redegøre 
for: 

• sociologien som videnskabelig disciplin, fagets vi-
denskabsteoretiske forankring og udvikling i rela-
tion til det omgivende samfund 

• de teoretiske hovedtraditioner inden for sociolo-
gien og reflektere over disse. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne reflektere 
over centrale problemstillinger knyttet til sociologiens 
grundbegreber, eksempelvis: mikro/ meso/ makroso-
ciologi, socialklasse, socialrelation, social ulighed i 
sundhed, social ulighed i tandsundhed, socialisering, 
sociale rum, social mobilitet mv.   

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne identificere, 
formulere og belyse sociologiske problemstillinger re-
laterede til hovedemnerne i læringsmålene.  

 

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

Pædagogik (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Tilrettelæggelse af undervisning af patienter på 
klinikken 

• Didaktik, læringsteori og evaluering af patientun-
dervisning 

• Praktiske øvelser i pædagogik, hvor forskellige 
aspekter i såvel didaktik, læringsteori samt evalu-
ering skal anvendes i forhold til en patientcase.   

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne forklare ud-
valgte pædagogiske begreber, herunder pædagogi-
ske mål, pædagogisk diagnose og pædagogisk evalu-
ering. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne redegøre for 
planlægning af pædagogiske processer der er rele-
vante for undervisning, information og rådgivning af 
patienter. 

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne identificere 
og analysere enkle sundhedsfaglige problemstillinger i 
forhold til tilrettelæggelsen og anvendelsen af forskel-
lige pædagogiske strategier med en patient. 

Tandmorfologi (1 ECTS) * 

Hovedemner  

• Systematisk makromorfologi 
• Morfologiske variationer 
• Nomenklatur 
• Identifikation. 

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende være fortrolig med 
terminologien for de enkelte tænder og tandsættene 
som helhed. 
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Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• identificere enhver tand, samt forklare særlige ka-
rakteristika for den pågældende tand 

• identificere variationer inden for det normale om-
råde ved en undersøgelse af tænder. 

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• afgøre hvilke tænder der ses på modeller, rønt-
genbilleder og i munden  

• anvende morfologiens kliniske relevans på klinik-
ken i forhold til diagnostik og behandling. 

Den praktikforberedende teori (1 
ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Basal viden om de hyppigst forekomne tandsyg-
domme (caries, gingivitis og parodontitis) 

• Viden om biofilm og biofilmens opbygning på 
overfladerne i mundhulen 

• Biofilmens og salivas betydning for opretholdelse 
af sundhed og udvikling af sygdom i mundhulen 

• Erkendelse af det normale og sunde samt af afvi-
gelserne herfra i relation til caries, inflammation i 
tandkødet og fæstetab på < 6 mm. 

• Tandplejeplan for patienter med lav sygdomsfore-
komst 

• Sundheds- og sygdomsbegreber samt sundheds-
opfattelser.  

• Diagnostik - hvad er en diagnose, nominalistisk 
og essentialistisk sygdomsopfattelser 

• Oral helses betydningen for det enkelte menne-
ske 

• Undersøgelsesmetodik og introduktion til journa-
len som redskab   

• Registrering af biofilm og calculus   
• Dental caries – ætiologi og patogenese   
• Gingiva og gingivitis samt ætiologi og patogenese  
• Parodontiet og parodontitis samt ætiologi og pa-

togene 
• Journaloptagelse    

 

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

• Optagelse af medicinsk anamnese  
• Instrumentarium til og mekanisk fjernelse af plak/ 

biofilm på en patient med lav sygdomsforekomst  
• Intraorale røntgenoptagelser  
• Ergonomi i det kliniske arbejde. 

Viden/ færdigheder/ kompetencer 

Se under intern (klinisk) praktik. 

 

Intern (klinisk) praktik (4 ECTS)* 

Hovedemner 

• Kliniske øvelser i at optage journal på raske og 
på patienter med lav sygdomsforekomst 

• Øvelser i at optage journal med en anamnese og 
registreringer af tænder, fyldninger og caries, 
plak, gingivitis og fæstetab på < 6 mm og måling 
af spyt flow 

• Øvelser i at udarbejde en individuelt tilpasset 
tandplejeplan for personer med en simpel syg-
domsforekomst 

• Anvendelse af forskelligt apparatur til fjernelse af 
plak/ biofilm 

• Instruktion raske patienter og patienter med lav 
sygdomsforekomst i hensigtsmæssig hjemme-
tandpleje 

• Systematisk undersøgelse og udarbejdelse af 
journalmateriale i forhold til emnerne på modulet, 
herunder registrering af biofilm og calculus, diag-
nostik af dental caries under vejledning, registre-
ring af gingivas forløb (margo gingiva og mucog-
ingivalranden), gingivitis og superficielle pocher 
under vejledning.  

Viden 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• redegøre for normale kliniske fund hos patienter 
med caries og gingivitis   

• gengive viden om regler og praksis for journalfø-
ring og optagelse af odontologisk og medicinsk 
anamnese  
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• redegøre for registrering af plak, plak indices og 
mekanisk fjernelse af plak fra tænderne  

• udarbejde et forslag til hensigtsmæssig hjemme-
tandpleje for patienter med lav sygdomsfore-
komst  

• beskrive instrumentarium til fjernelse af supragin-
gival tandsten  

• redegøre for dokumentation i klinikken herunder 
regler om lagring, GDPR og datasikkerhed 

• orientere sig på intraorale røntgenoptagelser  
• redegøre for, hvordan man arbejder ergonomisk 

på tandklinikken  
• redegøre for orale biofilms betydning for oprethol-

delse af sundhed og udviklingen af gingivitis   
• forklare hvordan oral helse kan have betydning 

for det enkelte menneske. 
• redegøre for mundhulens normale anatomi og va-

riationer inden for det normale. 

Færdigheder 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• identificere normalanatomiske strukturer i mund-
hulen   

• gennemføre en klinisk undersøgelse og foretage 
behandling uden af klinikhygiejnen kompromitte-
res   

• dokumentere korrekt hygiejne procedurer på kli-
nikken  

• optage kliniske fotos af patienter (ekstra- og intra-
oralt)    

• foretage afpudsning af tænderne og foretage 
supragingival depuration.  

Kompetencer 

Efter modul 2 skal den studerende kunne: 

• anvende deres kendskab til de normalanatomiske 
strukturer i mundhulen i forhold til at identificere 
afvigelser fra det normale 

• identificere normal anatomi og variationer inden 
for dette ved en undersøgelse af tænder og 
mundhule     

• tage stilling til, hvad der på klinikken under en be-
handling er rent og urent og tage de nødvendige 

 

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

forholdsregler for at undgå smitte under arbejdet 
på klinikken   

• handle korrekt i situationer, hvor den kliniske hy-
giejne bliver kompromitteret   

• vælge hensigtsmæssigt instrumentarium til og 
udføre mekanisk fjernelse af biofilm på en patient 
med lav sygdomsforekomst   

• udarbejde en individuel tilpasset tandplejeplan for 
en patient med lav sygdomsforekomst  

• identificere normale kliniske fund hos patienter 
med caries og gingivitis. 

Valgfrit klinisk element (1,5 ECTS)∗ 
I uge 4 2023 gennemføres undervisningen som valg-
frit klinisk element, tilrettelagt for alle tre årgange. 

Detaljeret program kommer senere og vil blive lagt op 
på Absalon.  

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
Tandplejeruddannelsens modul 2 arbejder med for-
skellige undervisningsformer for at tilgodese de stude-
rendes forskellige læringspræferencer. De teoretiske 
elementer undervises nogle gange i forelæsningsform 
for hele årgangen. Andre elementer behandles i min-
dre hold.   

Der arbejdes med øvelser og opgaver i undervisnin-
gen, hvor de studerende skal arbejde i mindre grup-
per. Der lægges vægt på at de studerende tilegner sig 
evnen til at reflektere over egen læring, egne handlin-
ger og kompetencer.   

En del af øvelserne i den interne praktik gennemføres 
på skolens egne tandklinikker, hvor de studerende ar-
bejder på hinanden. Det er en forudsætning for at 
kunne deltage i undervisningen, at man tillader andre 
studerende at gennemføre uskadelige undersøgelser 
og behandlinger undervejs i de kliniske øvelser.  

Der arbejdes med studieudviklingssamtaler (SUS) 
gennem hele uddannelsen.  

Samtalens formål er at den studerende reflekterer 
over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt 
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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 mappe. 
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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.   

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.  

Desuden nedskrives en konklusion fra den studeren-
des SUS i et resuméskema, der skal foreligge før den 
studerende, kan deltage i modul 2 eksamen. 

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 
Læringsudbyttet testes i modul 2 eksamen, en intern, 
individuel 6 timers skriftlig eksamen, der vægter 15 
ECTS-point.   

Til eksamen eksamineres den studerende i lærings-
målene for modulet, idet der stilles spørgsmål med fo-
kus på indholdet i fagområderne anatomi, fysiologi og 
mikrobiologi fra modul 1 og 2.  

For at kunne blive indstillet til eksamen skal man have 
gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opga-
ver, der knytter sig til modulet, bl.a. et mundhuleatlas. 
Desuden skal man have deltaget tilstrækkeligt i de 
med * markerede uddannelseselementer.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 2, 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 2 eksamen, 
tilbydes, 1 lektions vejledning af eksaminator(er) med 
henblik på planlægning af det kommende eksamens-
forløb.  

Studiefortsættelse 
Den studerende kan fortsætte på modul 3 og 4 uden 
at have bestået modul 2 eksamen, men kan ikke be-
handle patienter på klinikken før vedkommendes 
mundhuleatlas er godkendt. 

Den studerende kan ikke fortsætte på 2. studieår før 
modul 2 eksamen er bestået.   
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