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Utdanningsmelding for 2016 - Programutvalg for odontologiske fag
Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for Bachelorprogram i tannpleie, Integrert
masterprogram i odontologi, Kvalifiseringsprogram for tannleger utdannet utenfor EU/EØSområdet og Spesial-/spesialistutdanning for tannleger.
Bachelorprogram i tannpleie
Programutvalget har gjennomført en revisjon av programbeskrivelsen og gjort en
gjennomgang av emner som trenger spesiell oppfølging. Dette er sendt til fakultetet for
videre oppfølging.
Arbeid med fraværsregler
Enkelte studenter har hatt stort fravær fra obligatorisk undervisning ved programmet.
Fraværsgrensene har ikke vært tilstrekkelig tydelig definert i programbeskrivelsen og i
emnebeskrivelsene. Etter initiativ fra Institutt for klinisk odontologi har programutvalget
vedtatt en fraværsgrense på maksimum 10% for å få emnet/semesteret godkjent. Dette er
lagt inn i programbeskrivelsen. I det kommende arbeidet med revisjon av alle
emnebeskrivelser må det defineres i hver emnebeskrivelse hva som er obligatorisk
undervisning, og hvor stort fremmøte som er en forutsetning for å få emnet godkjent.
Stort kull høsten 2016
Høsten 2016 var det svært mange studenter som takket ja til plass ved bachelorprogrammet
i tannpleie. 49 studenter møtte frem til studiestart, og ved fristen for semesterregistrering 1.
september hadde samtlige registrert seg og betalt semesteravgift. Programmet er
dimensjonert for 32 studieplasser på hvert kull. Det usedvanlig store kullet skapte en del
utfordringer. Institutt for klinisk odontologi måtte utvide antall timer med undervisning og
forskyve tidspunktet for prøver for at alle studentene skulle få den nødvendige
undervisningen, inkludert trening i prekliniske og kliniske ferdigheter. Ved Institutt for
biomedisin var kjemilaboratoriet til laboratoriekurs i kjemi og biokjemi for lite. Tilfeldigvis var
et annet laboratorium ledig slik at dette kunne tas i bruk i tillegg.
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Hvis antall studenter på kullet forblir høyt, vil det bli fortsatte utfordringer, blant annet med for
få uniter i studentklinikken.
Programutvalget vil berømme instituttene for å være løsningsorienterte i denne krevende
situasjonen, og henstiller til fakultetet om at det ikke tas opp et så stort antall studenter ved
senere opptak.
Integrert masterprogram i odontologi
Programutvalget har tilpasset den eksisterende programbeskrivelsen til den nye malen. En
arbeidsgruppe er i ferd med å revidere studieplanen for odontologistudiet. Denne gruppen er
oppnevnt av instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi og visedekan for undervisning, og
arbeider spesielt med innholdet og strukturen i de tre siste studieårene. Dette vil medføre et
videre arbeid med programbeskrivelsen og emnebeskrivelsene for dette programmet.
Innføring av tverrfaglig implantatkurs
Etter innspill fra fagmiljøet har programutvalget vedtatt å innføre en ukes tverrfaglig
implantatkurs i 10. semester. Dette vedtaket ble iverksatt i januar 2017. Inntil ny studieplan er
på plass inngår dette kurset i emnet OD3ALM (allmennodontologi).
Endring i timeplan for klinisk undervisning
Timeplanen for klinisk undervisning har blitt endret for noen av kullene. Tidligere var
dagsplanen satt opp med klinikkøkter om morgenen fra kl 8-11 og om ettermiddagen fra kl
12.30-15.30, og en «mellomøkt» med forelesning og lunsj midt på dagen. Den nye planen
har to påfølgende klinikkøkter med 30 minutter lunsjpause imellom, og forelesninger på
slutten av dagen, fra kl 14.45 og utover. Studentene har gjennomført en spørreundersøkelse
som viser at et flertall av både studenter og ansatte er tydelig misfornøyde med den nye
planen. Det blir for lite tid til lunsj, og forsinkelser i den første klinikkøkten forplanter seg til
den neste. Programutvalget er enig med studentene og mener at den nye dagsplanen går
utover studiekvaliteten. Programutvalget vil henstille til fakultetet og Institutt for klinisk
odontologi om at ordningen med en lengre «mellomøkt» blir gjeninnført.
Spesialistutdanning
16 kandidater fullførte spesialistutdanning i 2016
10 kandidater ble tatt opp til spesialistutdanning med start i 2016, hvorav to med
dobbeltkompetanseløp.
Institutt for klinisk odontologi har utarbeidet et utfyllende reglement for spesialistutdanningen.
Arbeidet er gjort i samarbeid med studieseksjonen på fakultetet. Reglementet er under
behandling, og forventes å tre i kraft i løpet av 2017.
Kvalifiseringsprogrammet
8 kandidater fullførte programmet i 2016 og januar 2017
6 kandidater er tatt opp til programmet med start i januar 2017
Institutt for klinisk odontologi som har ansvaret for driften av programmet, har utarbeidet en
mer detaljert programbeskrivelse og emnebeskrivelse. Begge dokumentene ble vedtatt i PU
9. desember, og vil tre i kraft fra studiestart 2017.
Instituttet har i samarbeid med studieseksjonen på fakultetet utarbeidet et utfyllende
reglement for programmet. Reglementet vil tre i kraft i løpet av 2017, etter endelig
godkjenning i programutvalget og fakultetsstyret.
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Programsensors arbeid
Programsensor har i 2016 arbeidet med å evaluere vurderingsformene i klinisk undervisning
for tannpleier- og odontologistudiet. Han har blant annet intervjuet en del studenter og
ansatte. Programutvalget har ikke mottatt programsensors rapport fra dette arbeidet enda.

Vennlig hilsen
Morten E. Berge
programleder

Tone Larsson
sekretær

