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Baggrundsoplysninger 

Uddannelsens navn Tandplejeruddannelsen 

Hovedområde Sundhedsvidenskab 

Uddannelsesleder Susanne Lempert 

Skolechef Bo Danielsen 

Institut(ter) Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere 

Studieår 2018 (redegørelse for kvalitetssikringsarbejdet i studieåret 2016/2017) 

Evt. bilag Studie-/Uddannelsesleder vedlægger eventuelle bilag samt en opfølgningsplan, 
hvis der er fundet forhold, som kræver øjeblikkelig handling 

 

Prof.bacheloruddannelsen – årets opgørelse (SUND's standard 
angives i kursiv) 

Resultat Standard 

Frafald: Første år (årgang 2016) 
- Skal være mindre end eller lig med 10 % 

11,3 procent (8 af 71 
studerende) 

Maksimum 10 
procent 

Frafald: Hele uddannelsen (årgang 2013) 
- Skal være mindre end eller lig med 18 % og frafaldet må ikke 
samlet set være steget de sidste tre år 

15,6 procent (10 af 
64 studerende) 

Maksimum 18 
procent 

Studieprogression: ECTS pr. studerende pr. år (studieåret 
2016/2017) 
- Den gennemsnitlige ECTS-produktion pr. studerende pr. år skal 
mindst være 58 ECTS 

58,0 ECTS Minimum 58 ECTS 

Undervisningstimer (gennemsnit pr. semester) 
- Minimum 12 timer/uge (i et 14 ugers semester) 
 

1. semester: 26,0 
2. semester: 30,1 
3. semester: 26,0 
4. semester: 29,1 
5. semester: 26,9 
6. semester: 8,4 

Minimum 12 
timer/uge 

Ledighedsstatistik (4.-7. kvartal efter dimission) 
- Ledigheden må samlet set ikke være steget de seneste tre år 

8,8 procent (af 54 
dimittender fra 
2015) 

2014: 16,8 procent 
(af 55 dimittender) 
2013: 10,5 procent 
(af 59 dimittender) 

ViP/DViP (studieåret 2016/2017) 
- ViP/DViP-ratioen må ikke være lavere end 0,5 

0,56 
 

Minimum 0,5 

STÅ/ViP (studieåret 2016/2017) 
- STÅ/ViP-ratioen må ikke være højere end 30  

28,6 
 

Maksimum 30 

Optag (pr. 1. oktober 2017) 
- Ingen standard 

71  

Bestand (pr. 1. oktober 2017) 
- Ingen standard 

219  

Antal grader (1. oktober 2016-30. september 2017) 
- Ingen standard 

51  

Gennemførelse: Normeret tid (årgang 2013) 
- Ingen standard 

73,4 procent (47 af 
64 studerende) 

 

Gennemførelse: Normeret tid + et år (årgang 2013) 
- Ingen standard 

82,8 procent (53 af 
64 studerende) 

 

 

Dataanalyse – udfyldes af studie-/uddannelsesleder 

Analyse af kvalitativt og kvantitativt materiale 

 Befinder uddannelsen sig inden for de fastsatte standarder? 

 Har censorformandsskabsberetning, undervisningsevaluering, evt. dimittendundersøgelse, 
beståelsesprocenter, dialog med aftagerpanel eller forskningsmatrix givet anledning til ændringer? 

 

Kvantitativ analyse: 
Foruden frafald på første år, befinder uddannelsen sig inden for de fastsatte standarder. Frafald første år er 
marginalt højere end standarden. Den største andel af frafaldne er frafaldet pga. uddannelsesskift.   
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Frafaldet på hele uddannelsen er faldet ca. 5% fra sidste år, hvilket kan tilskrives et målrettet arbejde med at finde 
og hjælpe de studerende der får problemer med uddannelsen så tidligt som muligt. 
Undervisningstimerne angives pr. semester og opfylder minimumskravet. Antallet af undervisningstimer er højt gr. 
klinik men er højere end de studerende ønsker. Derfor arbejdes der på at nedsætte antallet af konfrontationstimer 
og give bedre mulighed for selvstudie.  
Ledighedsstatistikken er et udtryk for antal fuldtidsledige, og da der er efterspørgsel på tandplejere forventer vi at 
de fleste af denne andel er frivilligt ledige.  
Da det er første år vi registrerer VIP og STÅ ratioer, er der intet sammenligningsgrundlag at analysere ud fra.  
Optaget ligger lige under grænsen for hvad der må optages (72), så dette er tilfredsstillende og vores bestand er pt 
meget stor ift. tidligere hvilket sætter pres på kapaciteten.  
Gennemførsel har ikke længere en standard, men ambitionen er at 75% gennemfører til normeret tid og mere end 
80% til normeret tid +1 år. Gennemførsel på normeret tid afveg i 2017, med 1 studerende fra den ambition.  
 
Kvalitativ analyse: 
 
Undervisningsevalueringer 
Undervisningsevalueringerne peger på en stort udbytte og glæde ved klinikken. Der udover er der et ønske om 
større variation i undervisningsformen ved den teoretiske undervisning, samt en frustration over mellemtimer og 
aflyste timer. De studerendes oplevelse af at nå læringsmålene for modulerne, ligger lige over middel. Der er 
ligeledes et gennemsnit på 3,5-4 (skala 1-5) på oplevelsen af læring og didaktik ved de enkelte fag.  
 
Studietilfredshedsundersøgelse 
STUén viste i år en mindre variation af studietilfredshed mellem årgangene, men der udover ikke de store 
ændringer fra sidste års undersøgelse. Særligt var der stor tilfredshed med studievejledningen og det fysiske miljø 
havde en voldsom forøgelse. På stort set samtlige parametre lå uddannelsen lige under gennemsnit ved benchmark 
og særligt er der utilfredshed ved oplevelsen af tilbagemelding på deres indsats. Ennovas analyse viste, at der hvor 
der ville være størst positiv indflydelse på studietilfredsheden er uddannelsens struktur, herunder sammenhæng og 
skemaændringer. Det betyder, at det er nødvendigt at skabe en struktur, der dels giver bedre muligheder for 
selvstudie, bedre føling med og tilbagemelding på de studerendes progression samt mulighed for øget fordybelse i 
hhv. klinik og teori.  
 
Censorformandskabsberetning 

Generelt er censorerne tilfredse med niveauer og peger bl.a. på, at der er høj faglighed blandt de studerende, men 

censorerne er også kritiske, i det de peger på en stor variation af de studerenes niveau.  
 

Censorerne på begge skoler mener, at eksamensadministrationen er forløbet tilfredsstillende. 
Uddannelsesinstitutionen KU har haft flere klagesager i forhold til AU. Der har i alt været otte klager over eksamen. 
Det er en klar tendens at de studerende i højere grad end tidligere klager. Dette gør, at vi i højere grad skal 
dokumentere vores tilbagemelding og karakterbedømmelse, for at lette arbejdet med klagesagerne.  

Censorformandskabet anbefaler 

-  at de studerendes it-kompetencer styrkes 

- at de studerendes innovative kompetencer styrkes 

- at de studerendes kompetencer i interdisciplinært samarbejde styrkes   
 
Forskningsmatrixen har, pga. forskudte afleveringsfrister, ikke kunne inddrages i analysen.  
 

Status for uddannelse 

 Status for opfølgningsplanen for den seneste uddannelsesevaluering 

 Opfølgning på/evaluering af initiativer, der blev igangsat efter de(n) forrige uddannelsesredegørelse(r) 

 Status for dekanens og/eller rektors opfølgningspunkter fra sidste års afrapportering om uddannelseskvalitet 
 

Som håbet, ses en positiv effekt på de studerendes oplevelse af det fysiske miljø pga. Mærsk bygningen. Dette 
afspejles også positivt i deres oplevelse af ren- og vedligeholdet.  
Der arbejdes fortsat med en bevidsthed om teamsamarbejde på klinikken samt at skabe en struktur der giver bedre 
vilkår for tilbagemelding på deres skriftlige resultater.  
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Også i år har det været nødvendigt at afskedige personale og allokere personale efter ændrede behov og 
nedskæring.  
 

Fremtidsperspektiver 

 Hvor bevæger uddannelsen sig hen? 

 Er der behov for uddannelsesstrategiske satsninger, dvs. indgreb på den lange bane? 
 

Uddannelsen sundhedspædagogiske elementer og deres tilknytning til klinikken skal videreudvikles så 
Tandplejerens unikke kompetencer i tandplejeteamet kan blive stærkest mulige. Undervisningen skal desuden 
udvikles så de studerendes innovative, digitale og evner til interdisciplinære samarbejde styrkes.   
 
 

Eventuelt 

 Er der fundet forhold som kræver øjeblikkelig opfølgning? 

 Yderligere bemærkninger? 
 

Der er ikke forhold der kræver øjeblikkelig opfølgning 
 
 

 

 

Dato for Dekanens godkendelse: 


