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Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf
Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, docent
Karin Garming-Legert, programdirektor TL/KUT, adjunkt
Kåre Buhlin, lektor
Biniyam Wondimu, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Jesper Ruda

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Nadja Bjurshammar, adjunkt
Malin Ernberg, UKF-ansvarig §16
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Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Studentrepresentanter
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Mardan Nannvazadegan
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§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Björn Meister att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2020-04-28, 2020:03 läggs till handlingarna.
§ 4.
Anmälan av programdirektorbeslut
2020-05-26 Beslut om omtillfälle, 2020:01 TH
2020-05-26 Beslut om omtillfällen, 2020:01 TL
Besluten läggs till handlingarna.
§ 5.
Beslut om kursplaner TL
Bilaga: Kursplaner
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Förslag är att fastställa följande kursplaner:
Kurser på termin 5
2TL021 Studentvalt enskilt arbete (att gälla från 2020 v 27)
2TL024 Rättsodontologi (att gälla från 2020 v 27)
2TL031 Ledarskap i den lilla vårdenheten (att gälla från 2020 v 27)
Kurser på termin 7
2TL026 Att utvecklas till tandläkare 4 (att gälla från 2020 v 27)
2TL027 Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial (att gälla från 2020 v 27)
2TL028 Barn- och ungdomstandvård (att gälla från 2020 v 27)
2TL029 Klinisk odontologi 4 (gälla från 2020 v 28)
Kursplanerna har reviderats angående behörighetsvillkor med anledning av fördröjd
undervisning på termin 4 och 6 på tandläkarprogrammet, och även vissa standardskrivningar.
Beredning av ärendet har gjorts i programrådet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursplanerna enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
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§ 6.
Beslut om utbud av valbara kurser HT20, TL T5
Margareta Hultin föredrar ärendet. Med anledning av Covid-19 och förändrat schemaupplägg
på termin 5, behöver utbudet av valbara kurser uppdateras.
Förslag är att fastställa utbudet till:
-

2TL021, Studentvalt enskilt arbete
2TL024, Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst
2TL031, Ledarskap i den lilla vårdenheten
2XX066, Global hälsa

Den valbara kursen Modern kompositterapi kräver förkunskaper som studenterna inte
kommer att ha när kursen skulle starta i början av terminen, därför ingår den inte längre i
utbudet som tidigare fastställts av UN (2020-03-23). Beredning av ärendet har gjorts i
programrådet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa utbudet enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
§ 7.
Information om nominering till valbara kursen Global hälsa
Margareta Hultin informerar att hon har fördelat platser till den valbara kursen Global hälsa.
Av de fem studenter som inlämnat ett personligt motiveringsbrev nomineras fyra av dem till plats på
kursen. Den femte studenten nomineras inte, då studenten inte klarat alla kurser på T1-4.

§ 8.
Beslut om antagningstal till HT20
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Beredning av ärendet har
gjorts i BUF. Förslag är att fastställa antagningstal i urval 1 och 2 till:
Programkod

Program

Planeringstal

Antagningstal
Urval 1

Antagningstal
Urval 2

1TY19

Tandhygienistprogrammet

40

70

62

2TL19

Tandläkarprogrammet

90

120

116

1OH20

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa,
kandidatexamen

25

37

34

Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa antagningstal enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
§ 9.
Information om antagning till KUT
Karin Garming Legert informerar att urvalsmöte för Kompletterande utbildning för tandläkare
har genomförts. Intervjuerna har hållits via Zoom och har fungerat bra. Omfattande
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förberedelse har gjorts avseende intervjumallen och med att kalibrera intervjuarna.
§ 10.
Information om undervisning/examination maa Covid – sommaren 2020
Margareta Hultin informerar att studenter på tandläkarprogrammets termin 4, 6 och 8 samt
tandhygienistprogrammets termin 2 har preklinisk eller klinisk undervisning i juni eller/och
augusti. Det har fungerat bra än så länge, riskbedömningar har gjorts och hygienrutiner har
stärkts. En del studenter har fortfarande vissa problem i kommunikationen med CSN.
§ 11.
Information om terminsstarten och introduktionsaktiviteter
Margareta Hultin informerar om pågående och framtida planering inför starten av HT20.
I diskussionen framkom att det är viktigt att nybörjarstudenterna känner sig delaktiga med
sina studiekamrater och därför till bör vara på plats i höst vid vissa aktiviteter.
§ 12.
Beslut om sammanträdestider HT20
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdestider till:
Tisdag 15 september kl. 8.30-11
Tisdag 20 oktober kl. 8.30-11
Tisdag 10 november kl. 8.30-11
Tisdag 15 december kl. 8.30-11
§ 13.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen informerar om internationaliseringsfrågor för
programmen. Det har utlysts, nominerats och erbjudits restplatser för tandläkarprogrammet.
Processen för tillgodoräknande för de som varit ute under VT21 har setts över. Anette
Norman har gjort en enkät till tandhygieniststudenterna för att se vilket intresse det finns för
framtida utbyte. Kan bli osäkert om hur olika utländska lärosäten tar emot studenter under
kommande läsår.
§ 14.
Information från avnämaren
Punkten ströks då avnämaren ej kunde närvara på mötet.
§ 15.
Studenternas punkt
Inga synpunkter eller frågor.
§ 16.
Övriga frågor
Malin Ernberg anslöt till mötet vid denna punkt och rapporterade från temagruppen för
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vetenskaplig utveckling som fått uppdrag att planera processen kring den valbara kursen
Studentvalt enskilt arbete som utökas i höst. Det blir ca 60 studenter som kommer att gå
kursen och ska arbeta i par. Med 11 ämnen att välja på för studenterna kommer varje ämne få
ca 3 x 2 studenter att hantera. Ämnesansvariga får ansvar för detta. Haleh Davanian assisterar
med att mall följs för projektarbetet.

Vid protokollet

Paula Karlsson
Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Björn Meister

Signature page
This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://tsltrust.3xasecurity.com/sigval/

eduSign

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2020:06
Sammanträde 2020-10-20

NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter
(med rösträtt)

Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf
Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, docent
Karin Garming-Legert, programdirektor TL/KUT, adjunkt
Kåre Buhlin, lektor §5-14
Biniyam Wondimu, lektor §1-7
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Agne Kvedaraite
Sofiane Abijomah

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Studentrepresentanter

Jesper Ruda (suppleant)
Ida Dahlgren (suppleant)
Malin Ulfves (suppleant)

Arbetslivsrepresentant

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter

Nadja Bjurshammar, adjunkt
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare
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§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Anna-Klara Rundlöf att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2020-09-15, 2020:05 läggs till handlingarna.
§ 4.
Beslut om standardskrivningar
Bilaga: Standardskrivningar dnr 3-4631/2020
Margareta Hultin föredrar ärendet. Standardskrivningarna är till stor del framtagna som en
följd av KI:s Föreskrifter och anvisningar om examination, främst för att förtydliga vissa
frågor om examination. Några smärre justeringar av formuleringen på engelska görs.
Beredning har skett i Programrådet för tandläkarprogrammet och Beredningsgruppen för
utbildningsfrågor.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa standardskrivningarna för de odontologiska programmen.
§ 5.
Beslut om nya och reviderade kursplaner
Bilaga: Kursplaner
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursplanerna för 2TL065 Dentala biomaterial och toxikologi 1 samt 2TL066
Parodontologi 1 enligt förslag, med redaktionella ändringar efter fortsatt diskussion med
kursansvarig/examinator.
att fastställa övriga nya och reviderade kursplaner enligt förslag.
Tandläkarprogrammet, nya kurser att gälla från 2021 vecka 01
2TL063
Orofacial medicin 1
2TL064
Kariologi 1
2TL065
Dentala biomaterial och toxikologi 1
2TL066
Parodontologi 1
2TL067
Lokalanestesi
2TL068
Odontologisk radiologi 2
2TL069
Terapiplanering 1
2TL070
Global oral hälsa
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Kompletterande utbildning till tandläkare (revidering) att gälla från 2021 vecka 01
7KT013
Klinisk färdighetsträning 2
Tandhygienistprogrammet, revidering plus ny engelsk översättning
1TY003/9TY003 Oral hälsa - teori 2, att gälla från 2021 vecka 01
1TY005/9TY005 Oral hälsa - klinik 2, att gälla från 2021 vecka 01
1TY006/9TY006 Medicinska och odontologiska ämnen 2, att gälla från 2021 vecka 01
1TY011
Oral hälsa - teori 4 att gälla från 2021 vecka 02
1TY013
Oral hälsa - vetenskap 2 att gälla från 2021 vecka 02
1TY015
Samhälls-och beteendevetenskap 2 att gälla från 2021 vecka 02
Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, nya kurser plus engelsk översättning att gälla från 2021 vecka 01
1OH004
Oral hälsa - påbyggnad 3
1OH005
Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård
1OH006
Examensarbete i oral hälsa

§ 6.
Beslut om översättning av kursplaner
Bilaga: Översättning
Föredragande: Annsofi Johannsen
Annsofi Johannsen föredrar ärendet och förslaget diskuteras. Några smärre justeringar av
vissa formuleringar görs.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa översättningen av kursplanerna för följande kurser enligt förslag:
1OH000
1OH001
1OH002
1OH003

Oral hälsa - påbyggnad 1
Vetenskapsteori
Oral hälsa - påbyggnad 2
Oral hälsa - tobaksprevention och tobaksavvänjning

§ 7.
Beslut om nedläggning av kursplaner
Bilaga: Lista på kurser
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Vissa kurser behöver läggas
ner som en följd av nya utbildningsplaner.
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga ner följande inaktuella kursplaner enligt förslag:
2TL013
2TL014

Oral radiologi 2
Att utvecklas till tandläkare 2

3 (6)

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2020:06
Sammanträde 2020-10-20

2TL047
1TH012
1TH017
1TH026
1TH027
1TH029
9TH012
9TH017
9TH026
9TH027
9TH029
1OD007
1OD005
1OD009

Att utvecklas till tandläkare 2
Odontologisk profylaktik 8
Examensarbete i odontologisk profylaktik
Medicinska och odontologiska stödämnen 4
Samhälls- och beteendevetenskap 2
Odontologisk profylaktik 7
Odontologisk profylaktik 8
Examensarbete i odontologisk profylaktik
Medicinska och odontologiska stödämnen 4
Samhälls- och beteendevetenskap 2
Odontologisk profylaktik 7
Odontologisk profylaktik påbyggnad 2
Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård
Examensarbete i odontologisk profylaktik

§ 8.
Beslut om kursuppdragsmall 2021
Bilaga: Mall
Margareta Hultin föredrar ärendet och nämnden diskuterar mallen. Förslaget matchar inte helt
kursanalysmallen avseende specifika uppdrag/områden under rubriken Kvalitetsutveckling
och texten behöver därför korrigeras.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursuppdragsmallen för 2021 enligt förslag, med redaktionella ändringar.
§ 9.
Beslut om kursanalysmall 2021
Bilaga: Mall dnr 3-4632/2020
Margareta Hultin föredrar ärendet och den föreslagna mallen diskuteras.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursanalysmallen för 2021 enligt förslag, med redaktionella ändringar.
§ 10.
Information om examensenkäten VT20
Föredragande: Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen
Karin Garming Legert informerar om examensenkäten för tandläkarprogrammet.
Svarsfrekvensen för VT20 är mycket lägre än föregående två år (39% jämfört med 49%);
resultatet är bättre än tidigare. Områden som har förbättrats: information till studenterna om
att påverka programmets kurser, hur den psykosociala studiemiljön fungerat, och att vara
förberedd på att bidra till hållbar utveckling. ”Nöjd med studietiden” och ”Rekommendera KI
som lärosäte” har gått upp från 3,4 till 4,7 resp. 3,9 till 4,6. Gällande Covid-19 och
övergången till digital undervisning visar fritextsvaren att vissa studenter var missnöjda med
att vissa föreläsningar ställdes in helt, det var tråkigt att inte träffa kurskamrater, men att
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programmet har hjälpt studenterna så att de kan gå ut och ta sin examen. Råd till
programledningen: strukturera patienttilldelningen och identifiera svaga studenter bättre,
önskar även IPL/samarbete med tandhygienisterna. Tips till kommande studenter: plugga till
det kommande yrkeslivet, inte för att klara tentor och samarbeta med andra.
Annsofi Johannsen informerar om resultatet för tandhygienistprogrammet. Det var sista
gången för det tvååriga programmet som studenterna gick ut. Svarsfrekvensen var lägre än
tidigare år (33% jämfört med 54% 2019). Frågorna i enkäten får generellt höga poäng,
speciellt gällande röd tråd i utbildningen och huruvida den utgår från aktuell forskning. Något
lägre poäng gavs för återkoppling, samt fysisk och psykosocial studiemiljö. Studenterna
känner sig väl förberedda på kraven i det kommande arbetet; där fick
informationssökningsförmåga högt betyg medan praktiska färdigheter fick lite lägre poäng.
Annsofi informerar också om resultatet för påbyggnadsutbildningen. Höga poäng gavs för
tillgång till bedömningskriterier och uppmuntran till självständighet. Något lägre poäng för
information om pågående forskning under den klinisk utbildningen. Gällande frågan om att
vara förberedd på kraven i det kommande arbetet fick kritiskt tänkande höga poäng medan,
hållbar utveckling fick lägre poäng. ”Nöjd med studietiden” får höga poäng på båda
programmen.
§ 11.
Information om internationalisering
Föredragande: Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen
Karin Garming Legert informerar att:
- Ett möte har hållits med ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) och
även Pravara Institute of Medical Sciences, Indien om digitalt samarbete. Ett
internationaliseringseminarium med representanter för Pravara hålls 26/11.
- Studenter avråds från att resa ut under vårterminen 2021.
- Ett möte ska snart hållas med genomgång av utbytesavtal och då ev. avsluta de som inte
studenterna är intresserade av.
Inget att rapportera för tandhygienistprogrammet.
§ 12.
Information från avnämaren
Stryks då ingen avnämare deltar.
§ 13.
Studenternas punkt
Agne Kvedaraite meddelar att många studenter är oroade för sin kursplats och om de
uppfyller behörighetsvillkoren kommer de fortfarande få ha en plats? Diskussion följer.
Karin Garming Legert undrar om OF kommunicerar med MF-representanter i Labmed, där
tandläkarprogrammet har flera kurser? Det kan vara bra att deras representanter har kontakt
med OF, eller om vi kan få en OF-representant i UN Labmed.
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§ 14.
Övriga frågor
Annsofi Johannsen informerar att VFU för tandhygienister på termin 1 kommer att kunna
genomföras i Folktandvården Region Stockholm under tre dagar i december.
Vid protokollet

Paula Karlsson
Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Anna-Klara Rundlöf
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NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter
(med rösträtt)

Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf
Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, docent
Karin Garming-Legert, programdirektor TL/KUT, adjunkt
Kåre Buhlin, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Sofiane Abijomah

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Biniyam Wondimu, lektor

Studentrepresentanter

Agne Kvedaraite
Jesper Ruda (suppleant)
Ida Dahlgren (suppleant)
Malin Ulfves (suppleant)

Arbetslivsrepresentant

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter

Nadja Bjurshammar, adjunkt
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare

2 (4)

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2020:07
Sammanträde 2020-11-10

§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Karin Garming-Legert att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns efter en övrig fråga anmälts.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2020-10-20, 2020:06 läggs till handlingarna.
§ 4.
Beslut om TAPIL HT21
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-4857/2020
Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att alternativt urval till tandläkarprogrammet till läsåret 2021/2022 används till 32 % av
platserna. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom
högskoleprovsurval.
att omedelbart justera beslutet.
§ 5.
Beslut om resursfördelning/budget för 2021
Bilaga: Resursfördelning och budget dnr 1-822/2020
Margareta Hultin föredrar ärendet. En kortare diskussion följer om budgeten och fördelning
av håp-ersättningen mellan kurserna, inklusive den generella sänkningen på KI på 1,52%.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa resursfördelning inklusive programbudget för 2021.
§ 6.
Beslut om kursplan Kariologi 1
Bilaga: Kursplan
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Kursplanen för Kariologi 1 fastställdes av
Utbildningsnämnden på mötet 2020-10-20. En mindre förändring i den behöver nu göras.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursplanen för Kariologi 1 från 2021 vecka 02 enligt förslag.
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§ 7.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert informerar att en genomgång har gjorts för tandläkarprogrammet om
vilka avtal om utbytesstudier som bör avslutas eller inte. Eftersom avtalsprocessen inom
Erasmus om ett år kommer att göras om och avtalen då skrivs om, så kommer inga avslutas
nu, utan de får löpa på ett år till. Avtalen med Lissabon, Valencia och Island kommer sedan
att avslutas. Studenterna vill gärna ha utbyte med Spanien, där kanske Barcelona eller annat
lärosäte kan ersätta i framtiden. Diskussion följer om utbud av lärosäten för utbyten. Karin
informerar att ett internationaliseringsseminarium ges 26/11 kl 12 där Pravara (Indien) som
programmet ingått avtal med, ska presentera sin verksamhet.
Annsofi Johannsen informerar att en avtalsgenomgång har gjorts för
tandhygienistprogrammet där ett avtal för La Trobe (Australien) kommer att förlängas; vi har
haft studenter på utbyte där tidigare. Manitoba (Kanada) har vi inte haft så frekventa utbyten
med, vi kommer att fråga dem om de är intresserade av att fortsätta. Andra avtal löper på, vi
har bl.a. bra kontakt med lärarna i Lissabon. Gent, som precis har startat en treårig utbildning,
är intresserade av samarbete; vi väntar till 2022 med fysiskt utbyte. De har även ett virtuellt
utbyte om hälsofrämjande arbete vilket kanske kan komma igång under 2021. Har även fått en
förfrågan från New York om utbyte. Kontaktresan till Rom ställdes ju in i våras men där
hoppas vi på samarbete; ett kontaktbesök planeras till nästa höst.
§ 8.
Information från avnämaren
Stryks då ingen avnämare deltar.
§ 9.
Studenternas punkt
Sofiane Abijomah informerar att många studenter på termin 3 har klagat på kursen Allmän
Patologi, vissa föreläsningar har varit alltför avancerade. Inget annat att rapportera.
§ 10.
Övriga frågor
Margareta Hultin informerar om en remiss som inkommit till institutionen angående
yrkeskvalifikationsdirektivets (om reglerade yrken i EU/EES-länder) minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen. Högskoleförordningens examensbeskrivning
för tandläkarexamen föreslås inkludera en skrivelse om att studenten ska ha fullgjort minst 5
000 timmars teoretisk och praktisk utbildning. Detta för att tydligare svara mot direktivets
krav. Utbildningen bedöms redan idag uppfylla detta krav. Institutionen svarar på remissen till
ansvarig handläggare på KI senast den 4 december.
Efter fråga från Björn Meister diskuterar utbildningsnämnden huruvida anvisningarna för
fördelning av kursansvar/utlysning av kurser som varit på remiss internt på KI har beslutats.
Paula meddelade att KU har beslutat om anvisningarna; hon skickar dem till nämnden.
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