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Modulbeskrivelsens  
formål 
Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Be-
kendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i 
tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 
25.06.2011, samt Studieordningen af 25.04.2012 inkl. 
det lokale tillæg for Tandplejeruddannelsen ved Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns 
Universitet. 

Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt 
har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fag-
kombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kom-
petencer svarende til dette.  

Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan stu-
dieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler 
udmøntes i Tandplejeruddannelsen ved Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Univer-
sitet.  

Modul 8 med temaet "Relationer og interaktioner” ret-
ter sig mod tandplejefaget og de særlige pædagogi-
ske problemstillinger i forhold til sundhedsfremme, fo-
rebyggelse med og behandling af børn og unge. Mo-
dulet retter sig ligeledes mod psykologiske og kom-
munikative aspekter i samspillet mellem barn/ foræl-
der/ tandplejer og/ eller nøglepersoner.  

Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i kerneområ-
derne:  

• Sundhedsfremme og -forebyggelse  
• Sundhedspsykologi, -pædagogik og -informatik  
• Samfundstandpleje.  

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 8 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
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Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig specielt mod tandplejefaget og de 
særlige pædagogiske problemstillinger i forhold til 
sundhedsfremme, forebyggelse med og behandling af 
børn og unge, men også mod tandbehandling i vok-
sentandplejen. Modulet retter sig ligeledes mod psy-
kologiske og kommunikative aspekter i samspillet 
mellem barn/ forælder/ tandplejer og eller nøgleperso-
ner. I begyndelsen af modulet indgår en 3-ugers eks-
tern praktikperiode i privat odontologisk praksis. 

Læringsudbytte 
Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• søge og anvende praksis-, udviklings- og forsk-
ningsbaseret viden om menneskelige relationer 
og interaktioner, herunder psykologiske, pædago-
giske og kommunikative aspekter som grundlag 
for tandplejefaglige vurderings- og interventions-
muligheder 

• redegøre for udvalgte teorier om børns psykologi-
ske udvikling og reaktioner 

• redegøre for kommunikative og pædagogiske 
aspekter i samspillet mellem barn/ forælder og 
tandplejer. 

• beskrive klassiske humanistiske og samfundsvi-
denskabelige teorier om viden og give eksempler 
på fagområdets bidrag til tandplejeteori og tand-
plejepraksis 

• tilrettelægge, gennemføre og evaluere et mindre 
sundhedspædagogisk projekt rettet mod en mål-
gruppe bestående af børn/ unge – herunder be-
skrive og reflektere over projektet med inddra-
gelse af relevant teori og forskningsbaseret vi-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2 0 Modul 8 

Samfundsodonto-
logi og folkesund-
hed 

1 0 Modul 10 

Tandsygdoms-
lære/ cariologi 

1 0 Modul10 

Parodontologi 1 0 Modul 10 

Oral radiologi 2 0 Modul 8 

Ortodonti 1 0 Modul 10 

Intern/ ekstern 
praktik 

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

• Praktikophold i privat odontologisk praksis og i 
forbindelse hermed intern praktik med praktikfor-
beredende og samfundsodontologisk teori i tand-
farvede fyldninger samt overenskomster i vok-
sentandplejen, foruden rapportudarbejdelse med 
præsentation, diskussion og overvejelser over 
selvvalgt emne. Herudover radiologi og indle-
dende ortodonti.  

• Tandplejerens særlige sundhedspædagogiske 
opgaver i forhold til sundhedsfremme, forebyg-
gelse med og behandling af børn og unge, med 
inddragelse af de psykologiske og kommunikative 
kompetencer i interaktionen med forældre og an-
dre nøglepersoner samt det tværfaglige samar-
bejde i forbindelse hermed.  

 

Læringsmål og indholds-
aspekter i undervisningen 

Generel medicin og farmakologi (2 
ECTS)* 

Hovedemner 

• Introduktion til orale problemer: ætiologi, Anam-
nese, undersøgelse, medicinsk behandling  

• Mundtørhed, spytkirtel dysfunktion, halitosis, Sjö-
grens syndrom, smagsforstyrrelser ”Drug-induced 
swelling”  

• Svampeinfektioner, bakterielle infektioner, can-
cer, herunder orale komplikationer  

• Medicinbetinget gingivavækst, iatrogene syg-
domme  

• Førstehjælp, generelle sygdomme, der påvirker 
behandling i odontologisk praksis  

• Parodontale manifestationer af lokale og systemi-
ske sygdomme  

 

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

• Regler for rekvirering af fluoridholdige præparater 
og lokalanalgesi præparater til brug på egen kli-
nik.  

Viden 

• anvende viden om samspillet mellem visse soma-
tiske sygdomme og oral helse  

• redegøre for medicinske risikopatienter i relation 
til odontologisk behandling  

• analysere risikoen for odontologisk relaterede bi-
virkninger af almindeligt anvendte farmaka og 
handle adækvat for at imødegå disse bivirknin-
ger. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• analysere risikoen for odontologisk relaterede bi-
virkninger af almindeligt anvendte farmaka og 
handle adækvat for at imødegå disse bivirkninger 

• anvende viden om medicinske risikopatienter i kli-
nisk intern og ekstern praksis. 

Psykologi (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Børn og unges emotionelle, kognitive og psyko-
motoriske udvikling 

• Undersøgelsesmetoder i børnepsykologien og 
pædagogikken 

• Kommunikation med børn og forældre/ nøgleper-
soner og formidling af informationer om oral helse 

• Børn og unges oplevelse af sygdom/ sundhed 
• Det særligt udsatte barn. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• redegøre for og diskutere relevante aspekter i te-
orier om børn og unges emotionelle, kognitive og 
psyko-motoriske udvikling samt for børn og un-
ges oplevelse af sygdom og sundhed 

• redegøre for kommunikative aspekter i det sund-
hedspædagogiske samarbejde med forældre og 
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relevante nøglepersoner samt andre faggrupper 
og organisationer. 

Færdigheder 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• anvende, diskutere og redegøre for viden om 
børn og unges emotionelle, kognitive og psyko-
motoriske udvikling i planlægningen og udførel-
sen af relevant undervisning i tand og mundsund-
hed for en selvvalgt målgruppe 

• tilrettelægge og beskrive formidling af relevant 
undervisning i forhold til tand og mundsundhed, til 
målgruppens nøglepersoner. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 
(2 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Almen didaktik 
• Læringsteori 
• Undervisningsmidler 
• Evaluering af pædagogiske processer 
• Kommunikation og samarbejde med forældre og 

nøglepersoner. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne redegøre 
for: 

• relevante livsomstændigheder og vilkår for børn 
og unge i Danmark samt redegøre for den indfly-
delse disse livsomstændigheder kan have for den 
orale helse  

• relevante odontologiske karakteristika ved mål-
gruppen børn og unge  

• almendidaktiske principper vedr. undervisnings-
planlægning i forhold til målgruppens forudsæt-
ninger  

• didaktiske, pædagogiske og sundhedspædagogi-
ske udfordringer i forhold til undervisning af mål-
gruppen i relation til oral helse  

 

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

• relevant evaluering af den sundhedspædagogi-
ske intervention over for målgruppen inden for 
oral helse. 

Færdigheder 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• planlægge, udføre, evaluere samt beskrive et re-
levant sundhedspædagogisk undervisningsfor-
løb¸ med en patient og eller udvalgt målgruppe 
inden for aldersgruppen 3-18 år inden for emnet 
oral helse   

• udvælge og fremstille relevante undervisnings-
materialer i relation til et undervisningsforløb for 
en patient og/ eller udvalgt målgruppe.  

Kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• indsamle relevante iagttagelser og observationer 
af en angiven målgruppe og anvende disse som 
udgangspunkt for en planlægning og udførelse af 
et sundhedspædagogisk undervisningsforløb  

• evaluere eget undervisningsforløb, samt reflek-
tere rollen som underviser  

• anvende viden om medicinske risikopatienter i kli-
nisk intern og ekstern praksis.  

Samfundsodontologi og folkesund-
hed (1 ECTS)* 

Hovedemner: 

• Tilskudsmuligheder til tandpleje for voksne i Dan-
mark 

• Sundhedsloven 
• Social- og pensionslovgivningen 
• Andre offentlige og private tilskudsordninger 
• Klagesystemet, agtindsigt, patientklagenævnet 
• Tandplejeres virksomhedsområde, medhjælpsbe-

grebet 
• Love og bekendtgørelser 
• Arbejdsskader og arbejdsbetingede sygdomme 
• Anvendelsen af tilskudsoverenskomsten mellem 

Regionerne og privat odontologisk praksis (2 fo-
relæsninger, 2x2 timers gruppeøvelser). 
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Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• skelne mellem de forskellige økonomiske til-
skudsmuligheder til tandpleje for voksne i Dan-
mark, således som de fremgår af sundhedsloven, 
social og pensionslovgivningen med tilhørende 
bekendtgørelser og vejledninger, samt andre of-
fentlige og private tilskudsordninger   

• forklare reglerne i klagesystemet, agtindsigt, pati-
entklagenævn o.l., som de fremgår af sundheds-
loven og Sundhedsstyrelsens andre regelsæt  

• tolke rammerne for tandplejeres virksomhedsom-
råde, autorisationsbegrebet og medhjælpsbegre-
bet ud fra love, bekendtgørelser og vejledninger  

• beskrive og tolke de overordnede principper og 
de enkelte ydelser i de aktuelle overenskomster 
om tilskud til tandbehandling mellem regionernes 
lønnings- og takstnævn og hhv. Tandlægefor-
eningen og Tandplejerforeningen  

• redegøre for reglerne for arbejdsskader og ar-
bejdsbetingede sygdomme i relation til odontolo-
giske erhverv og til patientrådgivning.  

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende kunne anvende de 
enkelte ydelser i de aktuelle overenskomster om til-
skud til tandbehandling mellem regionernes lønnings- 
og takstnævn og hhv. Tandlægeforeningen og Tand-
plejerforeningen svarende til tandplejeres virksom-
hedsområde. 

Tandsygdomslære/ cariologi (1 
ECTS)∗ 

Hovedemner  

• Ætiologi og behandling af perifer dentinhyperæ-
stesi/ dentinhypersensibilitet 

• Non-bakterielle årsager til tab af tandsubstans 
ætiologi og behandling 

• Endodonti  
• Fluorid II virkningsmekanisme og anvendelse og 

dental fluorose. 

 

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

Holdundervisning* 

• Diagnostik erosioner og forebyggende behand-
ling 

• Praktisk øvelse af pH-målinger på forskellige væ-
sker og salivas bufferkapacitet. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• redegøre for non-bakterielle årsager til tandsub-
stanstabs ætiologi og behandling 

• redegøre for dental fluoroses ætiologi  
• redegøre for salivas betydning for caries progres-

sion 
• beskrive og vælge de mest hensigtsmæssige flu-

orpræparater til lokal forebyggelse af caries samt 
perifer dentinhypersensibilitet samt forklare den 
korrekte anvendelse i forhold til risici og lovgiv-
ning. 

Færdigheder  

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• foretage undersøgelse af de hårde tandvæv og 
stille korrekte diagnoser af caries og non bakteri-
elle årsager til tandsubstanstab 

• foretage passende non operativ behandling af 
progressive caries læsioner 

• udføre sialometri.  

Kompetencer  

Efter modul 8 skal den studerende: 

• under anvendelse af relevant teori kunne stille 
korrekte diagnoser af tilstande i de hårde tand-
væv og foretage passende profylaktiske tiltag 
samt vejlede patienten med henblik på stands-
ning af sygdomsprogression 

• kunne anvende opdateret indsigt i fluorforekom-
sters og fluorpræparaters indvirkning på udviklin-
gen af caries og dental fluorose i deres undersø-
gelse, behandling og rådgivning af børn, unge, 
voksne og ældre. 
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Parodontologi (1 ECTS) 

Hovedemner: 

• Pædodontisk parodontologi 
• Epidemiologi 
• Repetition 
• Diagnoser 
• Gennemgang af studenter cases. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne redegøre for 
parodontitis hos børn og unge. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• beskrive den eventuelle radiologiske manifesta-
tion af afvigelser fra det normalanatomiske ud-
seende af hårde tandvæv og kæbeknogle, samt 
stille røntgendiagnoser for de patologiske foran-
dringer i forbindelse med tandsygdomme 

• stille præcise diagnoser for patienters parodon-
tale situation. 

Oral Radiologi (2 ECTS) 

Hovedemner: 

• Tændernes og kæbernes udvikling, identifikation 
af anlæg og afvigelser 

• Cyster og tumorer 
• Sygdomme i sinus maxillaris. 
• Spytkirtellidelser  
• Undersøgelsesmetoder 
• Repetition 
• Kliniske øvelser*. 

Viden  

Efter modul 8 skal den studerende have kendskab til: 

• radioluscente og radiopake tilstande i kæberne; 
odontogene cyster og tumorer 

• udseende af patologiske tilstande i kæbeleddet. 

Færdigheder  

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• udføre alle intra orale optagelser: bitewing, peri-
apikale optagelser og ekscentriske optagelser. 

• beskrive og identificere de radiologiske manife-
stationer af tandtraumer, cyster og tumorer, syg-
domme i sinus maxillaris og spytkirtler amt afvi-
gelser i tændernes og kæbernes udvikling 

• redegøre for apparatur og teknik i forbindelse 
med extraorale røntgenoptagelser af kæberne. 

Kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende: 

• under anvendelse af relevant teori kunne opstille 
indikation for og udvælgelse af radiologisk opta-
gelses teknik og efterfølgende beskrivelse af 
røntgen optagelsen og stille radiologisk diagnose 

• kunne beskrive forløbet af normale morfologiske 
varianter af rødder og pulpae, der fremgår af en 
given intraoral odontologisk røntgenoptagelse 

• kunne beskrive den eventuelle radiologiske mani-
festation af afvigelser fra det normalanatomiske 
udseende af de hårde tandvæv og kæbeknoglen 
samt stille røntgendiagnoser for de patologiske 
forandringer i forbindelse med tandsygdomme. 

Ortodonti (1 ECTS) 

Hovedemner: 

• Introduktion til Sundhedsstyrelsens visitationskri-
terier 

• Okklusionsafvigelser 
• Kliniske fotos 
• Malokklusionernes ætiologi, vækst og modning. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• gengive hovedtrækkene af kæbernes og ansig-
tets normale og patologiske udvikling 

• identificere og benævne afvigelser i tandsyste-
met, okklusion, tændernes pladsforhold og funk-
tion 

• kende faglige kriterier og benævnelser for afvigel-
ser i tandsystemet, okklusion, pladsforhold og 
funktion, som udløser en ortodontisk visitation ef-
ter sundhedsstyrelsens retningslinjer 

• kende til principperne i ortodontisk behandling 
med fast apparatur 

• redegøre for vækst og modning i ortodontisk 
sammenhæng. 
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Færdigheder 

Efter modul 8 skal den studerende: 

• kunne identificere de forskellige bestanddele der 
anvendes ved behandling med fast apparatur. 

• med vejledning kunne vurdere væksten ud fra et 
håndrøntgenbillede. 

Kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende kunne identificere 
og benævne afvigelser i tandsystemet, okklusion, 
tændernes pladsforhold. 

Intern klinisk praktik (1 ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Patientbehandling 
• Klinisk konference 
• Erfaringsudveksling efter ekstern praktik 
• Cervikale fyldninger. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• beskrive og vælge de mest hensigtsmæssige flu-
orpræparater til lokal forebyggelse af caries samt 
perifer dentinhypersensibilitet samt forklare den 
korrekte anvendelse i forhold til risici og lovgiv-
ning  

• beskrive det på TS/ SKT tilgængelige depurati-
onsinstrumentarium, herunder roterende instru-
menter og ultralydsapparatur og forklare deres 
korrekte anvendelse  

• kende til korrekt fremgangsmetode ved fremstil-
ling af cervikale fyldninger    

• analysere sammenhængen mellem cariesudvik-
lingens kliniske og radiologiske manifestationer 
ud fra konkrete eksempler  

• redegøre for hvilke typer af kliniske fotos man an-
vender som dokumentation i klinikken herunder 
regler om læring, GDPR og datasikkerhed. 

 
 

 

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

Færdigheder 

Efter modul 8 skal den studerende: 

• kunne anvende samtlige i Danmark tilgængelige 
fluorpræparater til lokalt brug efter forskrifterne 
overalt i mundhulen under hensyntagen til indivi-
duelle værdier og toksiske doser  

• sikkert og rutineret kunne gennemføre fluorpens-
ling, fluorlakbehandling og applicering af linere  

• kunne fjerne al calculus dentalis samt farvede og 
bløde belægninger, i det omfang patientens, 
mundhulens, tændernes og eventuelle implanta-
ters tilstand indicerer det og under anvendelse af 
hensigtsmæssige instrumenter og materialer  

• under depuration tage begrundet stilling til beho-
vet for curretage, samt kunne udføre behandlin-
gen sikkert og rutineret i det omfang patientens, 
mundhulens tilstand tillader dette  

• opretholde optimal hygiejne i relation til patientbe-
handling samt det omgivende personale og under 
vejledning applicere et sufficient dækmateriale 
(resin, glasionomer, plast) i en ikke cariøs cervi-
kal læsion, der kan fyldes uden instrumentel præ-
paration.  

• optage kliniske fotos af patienten samt vurdere 
kvaliteten af disse fotos. 

Ekstern klinisk praktik (3 ECTS)* 

Hovedemner: 

• Introduktion 
• Klinisk praktik: Tre uger, fuldtid. 

Viden 

Efter modul 8 skal den studerende kunne: 

• beskrive og tolke de overordnede principper og 
de enkelte ydelser i de aktuelle overenskomster 
om tilskud til tandbehandling mellem regionernes 
lønnings- og takstnævn og hhv. Tandlægefor-
eningen og Danske tandplejere 

• anvende de enkelte ydelser i de aktuelle overens-
komster om tilskud til tandbehandling mellem re-
gionernes lønnings- og takstnævn og hhv. Tand-
lægeforeningen og Danske Tandplejere svarende 
til tandplejeres virksomhedsområde 
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• redegøre for de faglige, praktiske og sociale ruti-
ner i en privat odontologisk praksis 

• skriftligt redegøre for samt fremlægge og disku-
tere et selvvalgt emne med tilknytning til praktik-
opholdet i privat odontologisk praksis. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 8 skal den studerende: 

• kunne gennemføre et praktikophold af ca. 3-
ugers varighed i privat odontologisk praksis 

• kunne indgå seriøst og engageret i de faglige, ad-
ministrative, praktiske og sociale rutiner i en pri-
vat odontologisk praksis 

• under supervision kunne gennemføre de kliniske 
aktiviteter for praktikstedets patienter, som de 
skal mestre ifølge færdigheds- og kompetence-
målene for modul 3-7. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
De studerende introduceres til praktikken i privat prak-
sis i modulets første uge.  

De studerende er derefter i praktik i ca. 3 uger. Under 
praktikken forbereder de studerende et mindre oplæg 
(af ca. 10-15 minutters varighed) om en problemstil-
ling relateret til praktikken.  

Kort efter praktikken skal de studerende individuelt 
fremlægger deres emne for øvrige studerende samt 
holdlærere. 

De studerende introduceres i til Børne & unge projek-
tet i modulets første uge. De studerende skal i grup-
per udarbejde og gennemføre et sundhedspædago-
gisk undervisningsforløb for en selvvalgt målgruppe, i 
alderen 3-18 år. 

På grundlag af observation og/ eller iagttagelse af 
målgruppen skal udarbejdes en logbog i forbindelse 
med observationer/ iagttagelser af målgruppen. Der 
indgår et element af ekstern pædagogisk praktik i 
denne studiedel. 

De studerende skal efterfølgende i grupper af 3 udar-
bejde en gruppeopgave over forløbet. Gruppeopga-
ven skal afspejle temaer og emner, der er undervist i 
på modulet. 

Der tilbydes 2 x 3 timers feedback pr. hold, af de læ-
rere der er tilknyttet modulets teoretiske fag. Det skal 
fremgå af den endelige opgave, hvilke studerende der 

har udarbejdet de enkelte afsnit. Opgaven udgør mo-
dul 8 eksamen (se bedømmelse side 11). 

 

Litteratur 

Obligatorisk litteratur: 

Generel medicin 

• Pedersen C: Medicinske sygdomme. 13. udgave. 
Nyt Nordisk Forlag/ Arnold Busck 2010 

• Scully CM: Oral and maxillofacial medicine: the 
basis of diagnosis and treatment. 3rd ed., 
Churchill Livingstone 2013 

• Davies A, Finlay I: Oral care in advanced dis-
ease. Oxford University Press 2005. 

Farmakologi 

• Olsen I: Farmakologi. 3. udgave 2007. Munks-
gaard, København 

• Isidor F, Kirkevang LL, Holmstrup P (red.): Tema 
Lægemidler. Samlet tema om lægemidler. Sær-
tryk. Tandlægebladet november 2013;117 (Ud-
valgte dele). 

Psykologi 

• Haag, Gitte, Sell, Flemming:” Fyldigere historier 
om psykologiske undersøgelser af børn og unge”, 
Socialrådgiveren nr. 3, 2002 SIDE 12 AF 15 

•  Hangaard Rasmussen T.: “Kroppens filosofi”, 
Semiforlaget, 1996, s. 144-148 Litteratur 

• Poulsen, A. "Udviklingspsykologi", i " Kulturen og 
det sociale liv" Frydenlund, 2007, s. 195 210. 

Pædagogik og sundhedspædagogik 

• Albertsen, K. & Andersen, H.: ”Handlekompe-
tence som begreb i sundhedspædagogik og 
forskning”, Psyke og logos 2001,22,751-770. 

• Monrad, A.& Nørmark, S. ”Pædagogik for tand-
plejerstuderende” 2009, SKT 

• Perrin and Gerrity, “There´s a monster in my 
belly”, Pediatrics vol. 67, no. 5 June 1981, p.43-
51. 

• Rantorp, Jette: ”16 tanker om barndom fra Rous-
seau til Broström ; ” FOA,2009, http://applikatio-
ner.foa.dk/publikationer/pjecer/paedago-
gisk/16tankerombarndom   

http://applikationer.foa.dk/publikationer/pjecer/paedagogisk/16tankerombarndom
http://applikationer.foa.dk/publikationer/pjecer/paedagogisk/16tankerombarndom
http://applikationer.foa.dk/publikationer/pjecer/paedagogisk/16tankerombarndom
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• SST: ”Evaluering af forebyggelse og sundheds-
fremme” 2007 

• SST: ”Den kommunale tandpleje” 2018, 
• Sundby, Annette: ”Sundhedsfremme og Forebyg-

gelse af tand sygdomme hos børn og unge", 
TANDLÆGEBLADET 2005 

• Wistoft, K. ”Sundt som et scoresmil”, DPU; 2005 
http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/visartikel/arti-
kel/sundt-som-et-scoresmil/   

• Artikler, noter, synopser og powerpoint-præsenta-
tioner under modulet på Absalon 

Supplerende litteratur 
• Jensen, B. B Red: ”Handling, læring og foran-

dring”, Danmarks lærerhøjskole, 2000 
• Jensen, B.B., Red., ”Forebyggende sundhedsar-

bejde”, 6.udg. Munksgaard, 2016, kap.10 
• Wistoft, K. "Trivsel og selvværd Mental sundhed i 

skolen" Hans Reitzels forlag2012, s.9-29  
• Wistoft, K. et al. ” Unge hjerter - Afdækning af un-

ges viden og kompetencer inden for området 
sundhed og hjertekarsygdomme”, DPU, Hjertefor-
eningen, 2006. 

Samfundsodontologi og folkesundhed 

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

• Regionernes Lønnings- og Takstnævn/ Tandlæ-
geforeningen: Overenskomst om tandlægehjælp. 
2010 

• Regionernes Lønnings- og Takstnævn/ Dansk 
Tandplejerforening: Overenskomst om tandpleje 
ved privatpraktiserende tandplejere. 18. juni 
2010. 

Tandsygdomslære/ cariologi 

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

• Diverse artikler og kapitler fra lærebøger lægges 
på Absalon. 

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. 

 
 

Oral radiologi 

• Whaites E, Drage N: Essentials of Dental Radiog-
raphy and Radiology. 5th ed. (Part 1,2 + kapitel 9 
og 10). Churchill Livingstone Elsevier 2013 

• Hintze H, Wiese M: Panoramarøntgen. Den Nor-
ske Tannlegeforenings Tidende 2009,119:16-22 

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

• Sundhedsstyrelsen: tre bekendtgørelser om den-
talrøntgenanlæg samt ”Strålingsguiden. Ionise-
rende stråling 2013” 

• Danielsen B; Kompendium i oral radiologi 
• Diverse artikler og kapitler fra lærebøger lægges 

på Absalon. 

Ortodonti 

Ortodonti for tandplejere. SKT/ Kbh. Universitet 2022 
(ePub). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/visartikel/artikel/sundt-som-et-scoresmil/
http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/visartikel/artikel/sundt-som-et-scoresmil/
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Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, hold-
undervisning og -øvelser, ekstern klinisk praktik, 
sundhedspædagogisk projektarbejde med ekstern 
praktik, selvstudier og opgaver dækkende de på tidli-
gere sider anførte indholdsaspekter.  

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.  

Ekstern klinisk praktik: De studerende udarbejder en 
rapport over praktikopholdet ud fra en fastlagt disposi-
tion. Efter endt praktik fremlægger den studerende et 
selvvalgt emne relateret til praktikken for lærere og 
medstuderende. Emnet og fremlæggelse skal god-
kendes af den praktikansvarlige.  

Børne- & unge-projekt: De studerende skal i grupper 
tilrettelægge, udføre samt evaluere undervisning af en 
selvvalgt gruppe børn eller unge i alderen 3-18 år i et 
tandsundhedsrelateret emne. Hver studerende skal 
desuden deltage i udarbejdelsen af en opgave, der 
udgør modul 8 eksamen (se ”Bedømmelse” side 9). 
Centrale pointer i undervisningen af den udvalgte mål-
gruppe skal formidles til denne målgruppes nøgleper-
soner, og formidlingsaspektet skal fremgå af opgaven. 
Undervisningen skal tage udgangspunkt i en observa-
tion og/eller iagttagelse af den selvvalgte målgruppe. 
Der skal udarbejdes en logbog over observationen af 
den valgte målgruppe.  

Inden for den samlede periode af modul 8 skal der 
gennemføres en individuel studieudviklingssamtale 
(SUS) af ca. 20 minutters varighed mellem den stude-
rende og dennes holdlærer.  

Samtalens konklusioner nedskrives i et resumé-
skema, der skal foreligge før den studerende, kan af-
slutte moduleksamen.  

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 
Modul 8 afsluttes med aflevering af en opgave over 
undervisningen af en selvvalgt gruppe inden for al-
dersgruppen 3-18 år, inkl. formidlingen til nøgleperso-
ner. 

Opgaven, der maksimalt må være på 20 sider à 2400 
anslag, inkl. mellemrum (ekskl. eventulle bilag), be-
dømmes med ekstern censur, idet den studerendes 
læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Det 
skal fremgå af den endelige opgave hvilke afsnit hver 
enkelt studerende har udarbejdet. 

Rammer 
De faglige rammer angives senest ved modulets start. 

De studerende danner selv grupper, så vidt muligt in-
den for det enkelte hold. Hvis en studerende ikke ind-
går i en gruppe inden den fastsatte deadline, placerer 
den projektansvarlige lærer vedkommende i en 
gruppe. 

Alle relevante aspekter (samfundsodontologiske, psy-
kologiske, pædagogiske samt metodologiske) skal be-
lyses i opgaven med tekst og referencer for at opga-
ven kan godkendes, ligesom den gennemførte under-
visning af en selvvalgt målgruppe i aldersgruppen 3-
18 år skal behandles i opgaven, herunder valget af 
odontologiske aspekter. 

Sundhedsformidlingsteori, som er behandlet tidligere i 
studiet (modul 2, 4 og 6) skal kunne anvendes som 
redskab under opgaveudarbejdelsen. 

Observation og/ eller iagttagelse og undervisning af 
den valgte målgruppe samt undervisning af gruppen 
skal være gennemført før opgaven kan godkendes. 

Hvert kapitel eller længere afsnit i opgaven udarbej-
des med én, angivet studerende som den ansvarlige. 
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Afsnittene fordeles ligeligt mellem gruppens medlem-
mer, der må ikke være afsnit uden forfatter eller med 
flere forfattere. 

De studerende tilbydes 2x3 timers feedback i forbin-
delse med udarbejdelse af opgaven. 

Kriterier 
Gruppeopgaven bedømmes efter 7-skalaen jf. be-
kendtgørelse nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala 
og anden bedømmelse. 

Udgangspunktet er læringsmålene for modul 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 8, er automatisk 
indstillet til eksamen. Regler for framelding i forbin-
delse med sygdom følger de generelle regler i det lo-
kale tillæg til studieordningen. I tvivlstilfælde rådføres 
med studievejleder og modulansvarlig studieleder. 

Syge- og reeksamen 
Den studerende, som ikke består modul 8 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. 

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består modul 8 eksamen 
samt de øvrige modulprøver på andet studieår, er be-
stået. 

Studiefortsættelse 
Fortsættelse på modul 9 kræver, at modul 8 eksamen 
samt de øvrige modulprøver på andet studieår er be-
stået. 
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