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Din vurdering av gjennomføringen av undervisningen:
-

Hvordan har den praktiske gjennomføring vært?
Det har gått bra til tross stor gruppe (65 studenter)

-

Hva har blitt gitt av studieinformasjon og dokumentasjon?
Digitale og/eller fysiske forelesninger og seminarer

-

Hvilken tilgang til relevant litteratur har studentene hatt?
Kurs litteratur, undervisningsmateriale på mitt UIB

Din vurdering av rammevilkårene:
-

Hvordan har lokaler og undervisningsutstyr fungert?
Vi har begrensede røntgenbåser. For å fullføre fantomkurset på så stor gruppe måtte vi dele
hver gruppe i to for at alle studenter kunne få øvelser på fantomet. Dette førte til redusert tid
til den første halvgruppen som måtte avslutte fantomøvelser i riktig tid for at neste
halvgruppen kan begynne.

-

Andre forhold
Tannhelsesekretærer har stått på tross sykemeldinger og dermed redusert bemanning. I
tillegg til å undervise studentene må tannhelsesekretærene og tannlegene ta seg av
pasientene fra pasientinnskriving og kirurgen. Dette gjør at det muligens kan virke litt
stressende på klinikken for studentene.

Dine kommentarer til studentenes evaluering:
-

Hva mener studentene om gjennomføringen av undervisningen?
32 av 65 har svart på kursevalueringen, hvilket gi 49% svarprosent.
Av de som har svart, 91% synes at læringsutbyttet er godt eller meget god; 93% synes
læringsutbyttet fra klinisk tjeneste er god eller meget god. 25% synes arbeidsmengden er
stor/meget stor. De fleste, 97%, har vært på forelesningene og 94% hadde nytte av
forelesningene. 88% vurderer sin egen arbeidsinnsats som god/meget god. 69% er fornøyd
med foreleserne/veilederne; 90% har fått tilbakemelding fra lærer, av dem 83% er fornøyd
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med måten tilbakemeldinger fra lærer. Når man sammenligner med andre emner 25% synes
at røntgen er spesielt krevende.
-

Oppsummering av studentenes innspill
Forbedringsforslagene i fri tekst viser at de som har svart er fornøyd. Noe få studenter klager
om stressende stemning på fantomkurs og ønsker å ha mer tid for å prøve på egen hand.

-

Har studentene forslag til tiltak og forbedringer?
Lærere/tannhelsesekretær må gi studenter mer tid til for å prøve på egen hånd selv om de
feiler.

Din samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak
Til tross for økede antall av studenter og redusert bemanning på grund av sykemelding
oppfattes tilbakemeldingene som at studentene er fornøyde med røntgen undervisningen
som er gitt i forhold til læringsutbyttet, foreleserne, veiledning og tilbakemelding fra lærere.
Vi skal selvfølgelig ta til oss at stemningen for noen få studenter kan virke stressende, men
med tanken på antallet av studenter og reduserende bemanningen i vår 2022 må jeg si at våre
lærere og tannhelsesekretærene har gjort en fantastisk jobb.
Det finns alltid forbedringspotensialet avseende pedagogisk evne i klinisk undervisning. Vi må
gi studenter mer tid til for å prøve på egen hånd selv om de feiler. Har vi flere behandlingsrom
og flere sekretærer kan vi handtere store studentkull på en bedre måte. Til sist, jeg håper IKO
gi mulighet til våre lærere og tannhelsesekretær og delte pedagogiske kurser i klinisk
undervisning.

