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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 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 5 med temaet Udvidet klinisk virksomhed 
retter sig mod undersøgelse, diagnostik, overvågning 
og behandling af patienter med mere komplicerede 
behandlingsbehov, samt patienter med somatiske li-
delser. 

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 

• 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 indebærer, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en stu-
dieindsats på 40 timer. 

Modulets længde og antal 
ECTS 
Modul 5 har et omfang på 15 ECTS-point2 og en va-
righed på ca.10 uger inkl. moduleksamen.  

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


SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE 
MODULBESKRIVELSE FOR MODUL 5 

4 

 

Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig mod undersøgelse, diagnostik, 
overvågning og behandling af patienter med mere 
komplicerede behandlingsbehov, samt patienter med 
somatiske lidelser. 

Læringsudbytte 
Efter modulet kan den studerende: 

• beskrive og identificere oral fysiologiske lidelser 
• arbejde strålehygiejnisk på en tandklinik 
• under vejledning kunne beskrive og identificere 

orale slimhinde forandringer  
• under vejledning kunne beskrive samspillet mel-

lem visse somatiske lidelser og oral helse 
• under vejledning kunne undersøge, diagnosticere 

og tilrettelægge behandlingsforløb for patienter 
med mere komplicerede behandlingsbehov og 
somatisk lidelse samt inddrage henvisning til 
tandlæge 

• reflektere over eget kompetence- og professions-
område i det tværprofessionelle team og anvende 
denne indsigt i det konkrete samarbejde i teamet. 

• under vejledning kunne beskrive medicinske risi-
kopatienter og anvende denne viden i klinisk 
praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Ernæring og 
sundhed 

1 0 Modul 5 

Generel medicin 
inkl. teoretisk før-
stehjælp 

1 0 Modul 8 

Farmakologi 2 0 Modul 8 

Oral fysiologi 3 0 Modul 5 

Parodontologi 1 0 Modul 10 

Oral patologi og 
medicin 

1 0 Modul 7 

Tandsygdoms-
lære/ cariologi 

1 0 Modul 10 

Radiologi 1 0 Modul 8 

Praktikforbere-
dende teori 

0 1 Modul 12 

Intern (klinik)prak-
tik 

0 3 Modul 12 
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Modulets tandplejefaglige 
undertemaer 
Der opereres ikke med undertemaer i dette modul.  

 

Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 

Ernæring og sundhed (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Graviditet og amning  
• Børn og unge – spiseforstyrrelser  
• Ældre og ernæring  
• Kost i relation til hjerte- og karsygdomme  
• Kost i relation til diabetes  
• Overvægt og kræft  
• Afrunding: ernæring og sundhed 

Ernæring og Sundhed (fra modul 3, 4 og 5) udprøves∗ 
inden den skriftlige modul 5 eksamen og er en forud-
sætning for, at man kan gå til denne eksamen.  

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• redegøre for kost til borgere med særlige behov, 
herunder, gravide, børn og unge, ældre 

• redegøre for kost til borgere med livsstilssygdom-
mene: diabetes mellitus type 2, metabolisk syn-
drom, arteriosklerose og overvægt 

• forklare næringsstoffernes samspil i organismen 
under faste og stress 

• Redegøre for kosten indflydelse på tandsyg-
domme (caries og erosioner) og andre syg-
domme i mundhulen (parodontitis og oral can-
cer). 

 
 
 
 

 

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

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne optage rele-
vant kost anamnese i forhold til risiko for udvikling af 
tandsygdomme (caries og erosioner) og andre syg-
domme i mundhulen (parodontitis og oral cancer) 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende kunne anvende vi-
den omkring kost til borger med særlige behov og livs-
stilssygdomme i optagelse af relevant kostanamnese 
og vejledning af disse patienter i forhold til en kost, 
der vil fremme tandsundheden for den pågældende 
patient og kunne tage stilling til om denne patient har 
brug for henvisning til kostvejleder/diætist. 

Generel medicin (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Medicingivning  
• Almen farmakologi  
• Skæbne i organismen 
• Virkning i organismen 
• Påvirkning af receptorfunktion 
• Sammenhæng mellem dosis, virkning og bivirk-

ninger 
• Terapeutisk bredde 
• Potens og maksimal effekt 
• Absorption 
• Diffusion 
• Fordeling 
• Protein og vævsbinding 
• Elimination 
• Lever- og nyrefunktion 
• Clearancebegrebet 
• Biologisk halveringstid 
• Placebovirkning 
• Bivirkninger 
• Lægemiddelinteraktion 
• Farmakoterapi 
• Inddeling af lægemidler. 
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Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• redegøre for alment forekommende somatiske 
sygdomme og medicinsk behandling af alment fo-
rekommende sygdomme 

• redegøre for forandringer i mundhulen der kan fo-
rekomme i relation til alment forekomne somati-
ske sygdomme og medicinindtag. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne vejlede en 
patient, således at der opnås en fyldestgørende be-
svarelse af et givet spørgeskema vedrørende perso-
nens almentilstand og medicinforbrug 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende under vejledning 
kunne: 

• vurdere ud fra en patients oplysninger, om der er 
risiko for, at patientens eventuelle somatiske syg-
dom og dennes medicinske behandling kan have 
indflydelse på den orale helse 

• vurdere om den orale helse kan have indflydelse 
på personens somatiske sygdom 

• identificere ud fra svar på relevante spørgsmål, 
om en patient er en risikopatient og under hvilke 
forhold patienten kan behandles 

• vurdere ved hvilke former for alment forekom-
mende somatiske sygdomme og medicinforbrug, 
der skal tages særligt hensyn til under behand-
ling, eller om behandling ikke må finde sted, før 
der i samråd med tandlæge er taget specielle for-
holdsregler. 

Oral fysiologi (3 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Epidemiologi og Ætiologi 
• Tyggeapparatets opbygning og funktion 
• Kæbeleddets anatomi og funktion 
• Underkæbens bevægelsesmuligheder 
• Tyggeapparatets muskulatur 

 

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

• Tandbuernes anatomi og okklusionsforhold 
• Morfologisk okklusion 
• Morfologisk okklusionsregistrering på modeller 
• Funktionel okklusion 
• Attrition 
• Demonstration/ øvelser i initial klinisk bidfunkti-

onsundersøgelse 
• Demonstration/ øvelser i sialometri på klinikken*. 

Oral Fysiologi (KOF) udprøves* som en forudsæt-
ningstest inden den skriftlige modul 5 eksamen. Den 
er en forudsætning for at man kan gå op til modul 5 
eksamen.  

Undervisningen foregår som forelæsninger og holdun-
dervisning. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne  

• redegøre for funktionelle aspekter i forbindelse 
med kæbeleddene, underkæbens kinesiologi, 
musklerne på hoved og hals, samt tandsystemets 
morfologiske karakteristika. Herunder tandbuer-
nes anatomi, okklusion, og attritioner. 

• redegøre for væsentlige aspekter i samspillet 
mellem muskler og tænder ved tygning og tale 

• gengive de overordnede epidemiologiske - og 
ætiologiske aspekter i forbindelse med tempero-
mandibulær dysfunktion 

• redegøre for saliva’s betydning for oral sundhed 
og metoder til måling af saliva’s sekretionsha-
stighed 

• redegøre for overordnede aspekter vedr. smags- 
og lugtesansen 

• redegøre for tandplejerens rolle ved udførelse af 
tandpleje på dysfagi patienter   

• redegøre for overordnede aspekter af epidemio-
logien og ætiologien ved søvnapnø, samt be-
handlingsmuligheder. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne vurdere be-
hovet for sialometri test til måling af salivas sekreti-
onshastighed. 

 

 



SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE 
MODULBESKRIVELSE FOR MODUL 5 

7 

 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• udføre en sialometritest til måling af salivas se-
kretionshastighed 

• sikkert udføre initial bidfunktionsundersøgelse, 
redegøre for differentialdiagnostiske overvejelser, 
evt. ud fra patientens generelle sygdomsbillede, 
og ud fra dette tage stilling til henvisning af pati-
ent 

Parodontologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Parodontiets anatomi 
• Parodontiets klinik 
• Oral mikrobiologi (plak/ biofilm) 
• Supra- og subgingival calculus. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• redegøre for parodontiets anatomi 
• redegøre for basal oral mikrobiologi i relation til 

sygdoms udvikling i parodontiet 
• vise grundlæggende kendskab til immun respons 

i parodontalt væv 
• redegøre for calculus opbygning og ætiologi. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• genkende de anatomiske strukturer herunder po-
cher, margogingivale afgrænsning, løst og fast-
bundet gingiva. 

• skelne mellem normale forhold og inflammeret 
væv. 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• Registrere blødning, plak og calculus og med 
hjælp vurdere sygdomsbilledet 

• Sammenholde patientens evne til hjemmetand-
pleje med sygdomsudviklingen. 

 

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

Oral patologi og medicin (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Mundslimhindens kliniske reaktionsmønstre, di-
agnostiske metoder og principper for behandling 

• I ”klinisk teori", udviklingsbetingede forandringer 
og idiopatiske tungeforandringer 

• Mekanisk, termisk, kemisk og aktinisk betingede 
forandringer af mundslimhinden 

• Henvisnings regler og Tandplejerens virksom-
hedsområde. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne beskrive 
orale slimhindelidelser og med hjælp observere dem. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• identificere med hjælp orale slimhindelidelser 
• identificere forandringer i mundhulen der kan re-

lateres til alment somatiske sygdomme eller me-
dicinindtagelse, for derefter at henvise til tand-
læge hvis det er nødvendigt. 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende under vejledning 
kunne foretage henvisning til tandlæge. 

Tandsygdomslære og cariologi (1 
ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Salivas indflydelse på caries progression 
• Dannelse af pellikel og biofilm og Biofilmens mi-

krobiologi 
• Kostens indflydelse på biofilmens metabolisme 

og caries progression 
• Caries ætiologi og diagnostik, Progressive og non 

progressive caries læsioner 
• Fyldningsvurdering. 
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Praktisk øvelse i caries læsioners kliniske udseende 
progressiv/ non-progressiv og diagnostik på ekstrahe-
rede tænder. Undervisningsformen er holdundervis-
ning*. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende: 

• kunne redegøre for salivas indhold herunder buf-
fer kapacitet og antimikrobielle faktorer, samt sali-
vas indflydelse på cariesprogressionshastighe-
den 

• kunne redegøre for dannelsen af pelliklen og 
hvordan en etableret biofilm dannes på tandover-
fladen samt den økologiske plakhypotese 

• kunne redegøre for kostens indflydelse på biolfil-
mens metabolisme og caries progressions ha-
stighed 

• have kendskab til caries læsionens udeseende 
og aktivitetsniveau. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende: 

• kunne foretage fyldningskorrektion af plastfyldnin-
ger. 

• være i stand til at diagnosticere en caries læsion 
og dennes aktivitetsniveau. 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende under anvendelse 
af teori omkring biofilmens metabolisme, saliva’s ind-
flydelse på caries progression og kostens sammen-
sætning kunne diagnosticere en caries læsion og vur-
derer prognosen for denne caries læsion. 

Radiologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Strålingsfysik 
• Røntgenstrålingens egenskaber, strålingsdoser, 

strålingshygiejne m.v. 
• Lovgivning, rekommandationer og bekendtgørel-

ser 

 

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

• Dentalapparatet, intraorale røntgenreceptorer, 
fejlmuligheder på billedmodtager 

• Projektionslære 
• Vurdering af billedkvaliteten 
• Vurdering af behovet for røntgenundersøgelser 
• Praktisk radiologisk teori og øvelser 

(7 x 2¼ time). Undervisningsformen er øvelser∗. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• redegøre for hvordan røntgenstråler dannes i 
røntgenrøret, røntgenstrålernes egenskaber, 
røntgenapparatets opbygning 

• redegøre for hvordan røntgenstrålerne reagerer 
med digitale billedreceptorer. 

• redgøre for intraorale optagelser parallelteknik og 
bitewing 

• redegøre for faktorer der har indflydelse på rønt-
genbilledets kvalitet samt projektionsgeometri 

• redegøre for menneskets stråleudsættelse, den 
biologiske virkning af røntgenstråler, stråledoser 
ved odontologisk røntgenundersøgelse og stråle-
hygiejniske foranstaltninger 

• redegøre for det lovmæssige grundlag for tand-
lægers og tandplejeres brug af radiologisk diag-
nostik. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende kunne: 

• vurdere kvaliteten af røntgenoptagelser 
• iagttage de strålehygiejniske forholdsregler, som 

arbejdet i odontologisk praksis kræver med hen-
blik på patient, klinikassistent og tandplejer. 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende under anvendelse 
af viden omkring projektionsgeometri, digitale billedre-
ceptorer og optagelses kvalitet kunne vurdere om en 
bitewing direkte eller efter billedmanipulation opta-
gelse kan anvendes til diagnostik. 

 



SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE 
MODULBESKRIVELSE FOR MODUL 5 

9 

 

Intern (klinisk) praktik (3 ECTS)∗ 

Hovedemner 

Ergonomi om belastede led i forhold til arbejdsstillin-
ger. Gennemføre cariesdiagnostik med patient, subgi-
ngival depuration, workshops, klinisk adfærd, behand-
ling af instrumenter og materialer, bortskaffelse af 
dentale materialer, renholdelse og vedligeholdelse af 
klinikudstyr, grundlæggende førstehjælp. 

Viden 

Efter modul 5 skal den studerende: 

• kunne redegøre for klinisk adfærd på en tandkli-
nik herunder takt, tone, opførsel over for patien-
ter, medstuderende og andet klinisk personale 
samt gøre brug af klinisk påklædning og person-
lige værnemidler  

• kunne forklare de overordnede, basale mekanis-
mer i udviklingen af caries, gingivitis og parodon-
titis 

• kunne beskrive instrumenter til fjernelse af subgi-
ngival calculus herunder korrekt valg af instru-
ment og korrekt anlæggelse af dette 

• kunne klarlægge indikation for korrektion af fyld-
ninger 

• kunne klarlægge indikation for fremstilling af pro-
visorier 

• vise grundlæggende kendskab til ortodontiske 
studiemodeller 

• kunne redegøre for behandling af xerostomi 
(mundtørhed) og nedsat hyposalivation (spytse-
kretion), herunder have kendskab til saliva erstat-
ningsmidler og stimulation af spytsekretionen  

• kunne vise grundlæggende kendskab til hvilke 
sygdomme og hvilke medicinindtagelser, der gør 
patienten til en risikopatient 

• kunne vise grundlæggende kendskab til hvilke 
eventuelle forholdsregler der skal tages i forbin-
delse med tandbehandling af risikogrupper  

• kunne vise grundlæggende kendskab til patienter 
med komplekst behandlingsbehov 

 

 

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

• under vejledning kunne redegøre for Bekendtgø-
relsen om afgrænsning af tandplejeres virksom-
hedsområde og i hvilke tilfælde der skal foretages 
henvisning til tandlæge inden tandbehandling kan 
foretages. 

Færdigheder 

Efter modul 5 skal den studerende: 

• kunne udføre supragingival depuration sikkert 
med koncentration 

• under vejledning kunne gennemføre procedu-
rerne i forbindelse med diagnosticering af calcu-
lus dentalis subgingivalis 

• under vejledning kunne foretage subgingival de-
puration 

• foretage fyldningskorrektion 
• under vejledning kunne udføre behandling under 

hensyntagen til at personen er en risikopatient 
• selvstændigt kunne fremstille provisorier og ce-

mentere disse 
• kunne fremstille ortodontiske studiemodeller, her-

under tage aftryk, udstøbning og trimning af 
disse. 

Kompetencer 

Efter modul 5 skal den studerende: 

• under vejledning kunne diagnosticere caries, gin-
givitis og parodontitis 

• under vejledning kunne diagnosticere subgingival 
calculus dentalis 

• kunne identificere fyldningsover- og underskud 
samt udføre fyldningskorrektion under hensynta-
gen til morfologiske aspekter og valg af instru-
mentarium 

• kunne udvælge det rette provisorium og dentin 
isolationsmateriale 

• under vejledning kunne identificere et komplekst 
behandlingsbehov 

• kunne udarbejde behandlingsplaner, konklusion 
og prognose for 'ikke-risiko-patienter' og patien-
ter, som ikke har et komplekst behandlingsbehov  

• under vejledning kunne udarbejde behandlings-
plan, konklusion og prognose for en patient med 
et komplekst behandlingsbehov 



SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER OG TANDPLEJERE 
MODULBESKRIVELSE FOR MODUL 5 

10 

 

• under vejledning kunne tilrettelægge et behand-
lingsforløb 

• kunne reflektere over de tildelte patienters be-
handlingsforløb og de opnåede resultater og 
handle derpå 

• kunne vurdere hvornår det er påkrævet at hen-
vise en patient til tandlæge eller anden behandler 
samt foretage henvisning til tandlæge efter gæl-
dende regler 

• kunne udføre profylaktisk- og anden behandling i 
samarbejde med tandlæge efter endt henvisning 

• kunne vejlede patienter i saliva erstatningsmidler 
og produkter til stimulation af spytsekretionen. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
De teoretiske elementer undervises, nogle gange i fo-
relæsningsform, for hele årgangen.  

Andre elementer undervises i klynger (Cooperativ 
learning).  

Workshops med bl.a. følgende emner: IKT, TASJA, 
journaloptagelse, kalibrering, supra- og subgingival 
depuration og kendskab til specialcuretter, fyldnings-
korrektion, finishering, provisoriske materialer, præ- 
og postoperative behandling som kirurgisk håndvask, 
hjemmetandpleje og perikoronitis og behandling af 
dette med klorhexidin/ saltvand.   

Videoinstruktionsmateriale: supra- og subgingival de-
puration.  

Coaching ved den kliniske undervisning. 

Kliniske konferencer kan foregå på klinikken. 

I løbet af modulet skal de studerende deltage aktivt i 
en tværprofessionel temadag. De studerende vil her 
kunne møde andre studerende fra forskellige andre 
sundhedsuddannelser. 

Undervisningsformen er case baseret og de stude-
rende skal i et tværprofessionelt fællesskab sam-
skabe løsninger, hvor målet er at lære af, om og med 
hinanden. 

Tiltag til eftervejledning på klinikken 

Målet med eftervejledning er at få de studerende til at 
reflektere over deres handlinger i forbindelse med pa-
tientbehandlingen. ”Hvorfor handler jeg, som jeg gør?” 
og ”Kunne jeg have handlet anderledes?”  

For at understøtte disse refleksioner, skal de stude-
rende, som har afbud/ udeblivelser i kliniktiden fore-
tage observationer, hvor observatøren udfylder et 
feedback/ feedforward skema.  

Til eftervejledningen skal observatøren, fremlægge 
sine observationer fx ”hvad har været inspirerende el-
ler lærende”. 

 

Litteratur 
Artikler, noter, kompendier, synopser og PowerPoint-
præsentationer under modulet kan uploades på Absa-
lon. 

Ernæring 

• Wehner P. (2019) Ernæring – hånden på hjertet. 
2. udg. Munksgaard, København 

• Supplerende litteratur: Litteratur og slides fra  
        modul 3 og 4. 

Generel medicin 

Viborg AL, Torup AW: (201) Sygdomslære - hånden 
på hjertet. 3.udgave Munksgaard, København. 

Farmakologi 

• Olsen I et al. (2019) Farmakologi - hånden på hjer-
tet. 3. udgave Munksgaard, København 

• Supplerende litteratur: https://pro.medicin.dk 
• Bekendtgørelse om recepter og dosisdispense-

ring af lægemidler. 

Oral fysiologi 

• Madsen G: (2016) Klinisk Oral Fysiologi Kompen-
dium. Odontologisk Institut og SKT, Århus Uni-
versitet 

• Bidfunktion i den nye sygesikrings-overenskomst: 
Tandlægebladet, 2000 ⋅ 104 ⋅ NR. 7 

• Pedersen AML, Dynesen AW, Jensen SB. Udred-
ning af xerostomi og nedsat spytsekretion. Tand-
lægebladet 2011;115; 374-382 

• Jensen SB, Dynesen AW, Pedersen AML. Be-
handlingsmuligheder ved xerostomi og nedsat 
spytsekretion. Tandlægebladet 2011; 115;384-
389 

• Kjærsgaard A: Ansigt, mund og svælg, kap. 16 
Mundhygiejne til personer med dysfagi – behand-
ling 

https://pro.medicin.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/857
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/857
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• Philipsen B: Dysfagi Tandlægebladet 2020, 124 
nr. 7 s. 614-618 

• Graff S: Udredning af dysfagi i DK. Tandlægebla-
det 2020, 124 nr. 7 s .620-624 

• Kaas, Gitte: Dysphagi, Tandplejeren juni 2014 s. 
10-17. 

Parodontologi 

Herbert F. Wolf: Thomas M. Hassell: (2006) Periodon-
tology. Color Atlas of Dental Hygiene, Thieme. 

Oral patologi og medicin 

Scully CM: Oral and Maxilo Facial medicin, The basic 
of diagnosis and treatment. Churchill Livingstone 

Tandsygdomslære/ cariologi 

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

• Gunnar Dahlen, Fiehn, Ingar Olsen, Ulf Dahlgren: 
(2012) Oral microbiology and immunology 2012 
kap. 6 lægges på Absalon 

• Fejerskov, Kidd, Nyvad: Dental Caries the Dis-
ease and its Clinical Management kap. 5, lægges 
på Absalon 

• Artikler: Dynesen, Beier Jensen og Lynge Peder-
sen; spytkirtlernes normale struktur og funktion    

• Supplerende litteratur:  
• Tandlægebladet 2011; nr. 5 Temanummer om 

Mundtørhed. 
• Pedersen AML. (2016) Rusmidler og mundhulen. 

Aktuel nordisk odontologi p 97-111. 
• Dynesen, Beier Jensen og Lynge Pedersen; Ud-

redning af xerostomi og nedsat spytsekretion 
• Tweetmann, Ekstrand, Keller: Caries – en biofilm-

medieret sygdom 

Radiologi 

• Wenzel A, Wiese M: (2018) Strålebogen for tand-
fagligt personale. 1. udgave, Munksgaard Køben-
havn 

• Whaites, Drage: Essentials of dental radiography 
and radiology kap. 1, 2, 3 og s.38-43 og s.49-56, i 
alt s. 3-56, lægges på Absalon 

• Strålingsguiden fra sundhedsstyrrelsen/ Statens 
institut for strålehygiejne lægges på Absalon 

• Danielsen B; Kompendium i oral radiologi. 

Supplerende litteratur 
• Vibeke Borch, Mia Østergaard, Erik Gotfredsen 

og Ann Venzel: Identifikation af billedfejl, der er 
særlige for røntgenoptagelse med digitale intra-
orale receptorer;  

• Wenzel A, Møystad A: Film og digitale intraorale 
røntgenreceptorer. Den Norske Tannlegefor-
enings Tidende 2009, 119: 8-15. 

Praktikforberedende teori/ Intern (klinik) 
praktik 

Klinisk kompendium for tandplejere, seneste udgave 

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

 

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. 

Der afholdes ingen SUS samtaler på dette modul. 
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Bedømmelse 
Læringsudbyttet testes i en interne moduleksamen 
der består af en skriftlig, intern eksamen, der vægter 
15 ECTS. 

Til eksamen eksamineres den studerende i lærings-
målene for modulet, idet der stilles spørgsmål sva-
rende til fagområdet: Røntgenstrålernes fysiske egen-
skaber og strålehygiejne. 

Oral Fysiologi (KOF) og Ernæring og Sundhed (fra 
modul 3, 4 og 5) udprøves som en forudsætningstest 
inden den skriftlige eksamen og skal være gennem-
ført tilfredsstillende inden man kan gå til modul 5 ek-
samen.  

For at kunne indstille sig til eksamen skal man have 
gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opga-
ver, der knytter sig til modulet. 

Rammer 
De faglige rammekrav skal angives senest ved modu-
lets start. Udgangspunktet er den teoretiske undervis-
ning som forelæsninger og holdundervisning samt kli-
nisk undervisning på SKT`s klinikker enkeltvis og i 
makkerpar. 

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 5, 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 reeksamen, 
der finder sted inden starten på modul 8. 

Er den studerende syg, når den ordinære moduleksa-
men afholdes, er vedkommende automatisk indstillet 
til ny eksamen, der finder sted inden starten på modul 
8. 

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består modul 5 eksamen, 
tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejled-
ning af eksaminator(er) med henblik på drøftelse af 
det konkrete forløb og planlægning af det kommende 
eksamensforløb. 

Det er den studerendes eget ansvar at kontakte SKT/ 
modulansvarlig for denne drøftelse af det videre for-
løb. 

Studiefortsættelse 
Den studerende kan fortsætte på modul 6, 7 og 8 
uden at have bestået modul 5 eksamen, men kan ikke 
komme i ekstern klinisk praktik (modul 8) før modul 5 
eksamen er bestået. Den studerende kan ikke fort-
sætte på 3. studieår før modul 5 eksamen er bestået. 
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