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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:01
Sammanträde 2021-02-11

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
Biniyam Wondimu, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Ibrahim Firas
Mahmoud Dehlaki

Arbetslivsrepresentant
(med rösträtt)

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Nadja Bjurshammar, adjunkt

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Studentrepresentanter

Adjungerade lärarrepresentanter

Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)
Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare

§3

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:01
Sammanträde 2021-02-11

§ 1.
Presentationsrunda och utseende av justeringsperson
En presentationsrunda inledde mötet då vi har nya studentrepresentanter i
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutar att utse Kåre Buhlin att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns efter att en övrig fråga anmälts.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2020-12-15, 2020:08 läggs till handlingarna.
§ 4.
Beslut om återrapport 2020 och kvalitetsplaner 2021
Bilaga: Återrapport samt kvalitetsplaner dnr 1-199/2021 (TH), 1-200/2021 (Påbyggnadsutb.),
1-204/2021 (TL), 1-201/2021 (KUT), 1-202/2021 (Institutionen för odontologi)
Margareta Hultin, Annsofi Johannsen och Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Institutionen och programmen ska återrapportera utbildningsuppdraget för 2020 och
kvalitetsberättelse för 2020/kvalitetsplan för 2021 till Kommittén för utbildning senast den 14
februari. Beredning har skett i Beredningsgruppen för utbildningsfrågor där
studentrepresentant har ingått.
Diskussion följer om svarsfrekvens för kursvärderingar och andra former av studentinflytande
t.ex. kursråd.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa återrapport och kvalitetsplaner enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
§ 5.
Beslut om genomförande av alternativt urval till tandläkarprogrammet (TAPIL)
HT21
Bilaga: Förslag till beslut
Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå, inför rektorsbeslut, att ställa in TAPIL inför antagning till HT21, enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
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§ 6.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen har inget att rapportera.
§ 7.
Information från avnämaren
Fredrik Engst informerar att VFU för tandhygieniststudenter har genomförts i dec i
Folktandvården, den fungerade väldigt bra. Deltagandet var utmärkt, Folktandvården behövde
inte ens anordna ett resttillfälle.
§ 8.
Studenternas punkt
Inget att rapportera.
§ 9.
Övriga frågor
Paula Karlsson meddelar att då KI Box läggs ner kommer utbildningsnämndens dokument
framöver samlas på One-Drive, inbjudan skickas inom kort.

Vid protokollet

Paula Karlsson
Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Kåre Buhlin
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:02
Sammanträde 2020-03-23

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

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Ibrahim Firas
Mahmoud Dehlaki

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Biniyam Wondimu, lektor
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Arbetslivsrepresentant

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Studentrepresentanter

Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)

Adjungerade lärarrepresentanter

Nadja Bjurshammar, adjunkt
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:02
Sammanträde 2021-03-23

§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Karin Garming Legert att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-02-11, 2021:01 läggs till handlingarna.
§ 4.
Beslut om ny och reviderade kursplaner TH
Bilaga: Kursplaner
Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Beredning av kursplanerna har skett i programrådet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa den nya och de reviderade kursplanerna enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
Tandhygienistprogrammet/uppdragsutbildningen
Kurskod

Kursnamn

Ändringarna gäller

Gäller från

1TY001/9TY009

Oral hälsa - klinik 1

Kunskapskontroller, litteratur

2021 v. 27

1TY007/9TY007

Oral hälsa - teori 3

Ny betygsskala 2 moment/moduler, text om betyg

2021 v. 27

1TY008/9TY008

Oral hälsa - klinik 3

Kunskapskontroller

2021 v. 27

1TY009/9TY009

Med. och od. ämnen 3

Kunskapskontroller

2021 v. 27

1TY010/9TY010

Samhälls-och beteendevet. 1

Text om inlämningsuppgift

2021 v. 27

1TY016/9TY016

Oral hälsa - teori 5

Lärandemål, innehåll/moduler, examinationsformer, text om inlämningsuppgift, litteratur

2021 v. 28

1TY017/9TY017

Oral hälsa - klinik 5

Kunskapskontroller

2021 v. 28

1TY018/9TY018

Oral hälsa - vetenskap 3

Ny momentfördelning, moduler

2021 v. 28

1TY019/9TY019

Tobaksprev. och tobaksavvänj.

Innehåll/ny betygsskala 1 moment/modul,
examinationsform, betygstext, kunskapskontroller

2021 v. 28

1TY024/9TY024

Oral hälsa - teori 1

Ny kurskod med ny momentfördelning

2021 v. 27

§ 5.
Beslut om nya och reviderade kursplaner TL och KUT
Bilaga: Kursplaner
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Beredning av kursplanerna har skett i programrådet.
Diskussion förs om återinförandet av de gamla behörighetsvillkoren i kursplanerna för
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kurserna på termin 7, som tidigare Coronaanpassats till HT20. Studentrepresentant Ilona
Onval framför studenternas oro för att inte kunna uppfylla villkoren, då vissa inte vågar vara
på plats vid tentor/prepprovet eller har sjukdomssymptom. Hon önskar att det tas hänsyn till
detta.
Karin Garming Legert meddelar att ytterligare examinationstillfällen kan komma att ges. Vid
beslut om undantag görs också en helhetsbedömning av studentens förutsättningar att klara
vidare studier. Det har gjorts en noggrann undersökning för att se om det är rimligt att
återinföra behörighetsvillkoren, och om studenterna ska kunna uppnå dem inför HT21. De är
kunskaper och färdigheter som behövs för vidare studier.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa nya och reviderade kursplaner, med en smärre justering för Orofacial smärta 1,
enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
Tandläkarprogrammet
Kurskod

Kursnamn

Ändringarna gäller

Gäller från

2TL026

Att utvecklas till tandläkare 4

Behörighetsvillkor, kunskapskontroller

2021 v. 27

2TL027

Toxikologi, reaktioner på…

Behörighetsvillkor

2021 v. 27

2TL028

Barn- och ungdomstandvård

Behörighetsvillkor, kunskapskontroller

2021 v. 27

2TL029

Klinisk odontologi 4

Behörighetsvillkor, kunskapskontroller

2021 v. 27

2TL034

Klinisk odontologi 6

Kunskapskontroller

2021 v. 27

2TL035

Oral radiologi 3

Standarskrivn., kunskapskontroller, Övr. föreskr.

2021 v. 27

2TL036

Käkkirurgi

Standarskrivn., kunskapskontroller, Övr. föreskr.

2021 v. 27

2TL037

Gerodonti

Standarskrivn., kunskapskontroller, Övr. föreskr.

2021 v. 27

2TL049

Professionell utv. 1 - studenten

Innehåll, obligatorier, litteratur

2021 v. 27

2TL055

Professionell utv. 2 - patienten

Innehåll, examinationsform, text om
inlämningsuppgift, litteratur

2021 v. 28

2TL061

Odontologisk radiologi 1

Kunskapskontroller

2021 v. 28

2TL071

Professionell utv. 3 - teamet

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL072

Endodonti 1

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL073

Orofacial smärta 1

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL074

Protetik 1

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL075

Dentala biomaterial och tox. 2

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL076

Kariologi 2

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL077

Parodontologi 2

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL078

Klinisk farmakologi

Ny kursplan

2021 v. 27

2TL079

Käkkirurgi 1

Ny kursplan

2021 v. 27

Kompletterande utbildning för tandläkare
Kurskod
7KT011

Kursnamn
Klinisk färdighetsträning 1

Ändringarna gäller
Momenttext, kunskapskontroller

Gäller från
2021 v. 27
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§ 6.
Beslut om nedläggning av kursplaner
Bilaga: Översikt av kurser
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Kurser på termin 5 i gamla
utbildningsplanen 2TL13 och en kurs på tandhygienistprogrammet (som ersätts av ny
kursplan med ny kurskod) behöver läggas ner. Beredning har skett i Beredningsgruppen för
utbildningsfrågor (BUF).
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga ner inaktuella kursplaner enligt förslag.
Kurskod

Kursnamn

1TY000

Oral hälsa - teori 1

9TY009

Oral hälsa - teori 1

2TL015

Att utvecklas till tandläkare - Teamsamarbete

2TL016

Klinisk odontologi 2

2TL024

Rättsodontologi

2TL020

Bildningskurs - litteratur, lidande och läkekonst

2TL021

Studentvalt eget projektarbete

2TL031

Ledarskap i den lilla vårdenheten

2TL042

Modern kompositterapi - möjligheter…

2TL046

Tandvårdspsykologi

§ 7.
Beslut om förslag till huvudområdesbeskrivning för Oral hälsa
Bilaga: Förslag till beskrivning
Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Med anledning av nytt huvudområde – Oral hälsa –
behöver även en huvudområdesbeskrivning tas fram, vilken ska beslutas av Kommittén för
utbildning. Förslag fastställs av UN. Beredning har skett i Beredningsgruppen för
utbildningsfrågor (BUF).
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till huvudområdesbeskrivning för Oral hälsa enligt bilaga.
§ 8.
Information om utbildningarna med hänsyn till Coronapandemin
Margareta Hultin informerar om utbildningsverksamheten på kliniken. På tandläkarprogrammet ser det bra ut, det är bara vissa ämnen som ligger lite efter. För termin 10 ska det
inom kort göras en genomgång av varje enskild student, sannolikt blir det en lite större grupp
studenter än normalt som inte blir klara, där de kommer behöva ta igen delar. Det finns i
nuvarande läge inga planer för generell undervisning under sommaren för programmet,
information om detta behöver i sinom tid skickas till studenterna. För tandhygienistprogrammet och påbyggnaden ligger studenterna i fas.
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§ 9.
Information om remiss angående kompetensförsörjning av lärare och forskare
Bilaga: Remiss
Margareta Hultin föredrar ärendet. Fakultetsnämndens arbetsgrupp för kompetensförsörjning
har en rapport beskrivit hur KI kan arbeta med att attrahera, rekrytera och utveckla sina lärare
och forskare och se till att kompetensförsörjningen relaterar till vårdens och det omgivande
samhällets behov. Rapporten har nu skickats ut på remiss där synpunkter ska inkomma senast
den 15 maj.
Margareta inhämtar synpunkter inför institutionens svar på remissen.
§ 10.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert och Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Det är inga utresande
studenter under våren. Tandläkarprogrammet har eventuellt två inkommande till hösten, men
det är osäkert med hänsyn till Coronapandemin. Programmet har avslutat samarbetet med
vissa lärosäten och påbörjat diskussioner med Barcelona/Spanien och Porto/Portugal.
Samarbetet med Singapore ligger i träda. Den 26 mars hålls ett internationaliseringsseminarium med ACTA/Amsterdam om hur det är att arbeta med Simodont. Tandhygienistprogrammet ska under våren ha ett digitalt möte med Sapenzia/Rom, inför ett framtida besök
om utbyte.
§ 11.
Information från avnämaren
Stryks då avnämaren inte kan delta i mötet.
§ 12.
Studenternas punkt
Ilona Onval rapporterar synpunkter från studenter om den nuvarande studiesituationen.
Margareta Hultin meddelar att det är viktigt att studenterna lyfter dessa i kursvärderingarna;
synpunkter kan också delas med programrådet/studentrepresentanten i programrådet.
§ 13.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Vid protokollet
Paula Karlsson

Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Karin Garming Legert
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:03
Sammanträde 2020-04-28

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
Biniyam Wondimu, lektor
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Mahmoud Dehlaki

Arbetslivsrepresentant
(med rösträtt)

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Nadja Bjurshammar, adjunkt

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Sebastian Malmqvist, adjunkt

Studentrepresentanter

Ibrahim Firas
Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)

Adjungerade lärarrepresentanter

Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:03
Sammanträde 2021-04-28

§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Annsofi Johannsen att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-03-23, 2021:02 läggs till handlingarna.
§ 4.
Beslut om reviderade kursplaner TH
Bilaga: Kursplaner
Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Beredning av kursplanerna har skett i
Beredningsgruppen för utbildningsfrågor.
Tandhygienistprogrammet/uppdragsutbildningen
Kurskod

Kursnamn

Ändringarna gäller

Gäller från

1TY009/9TY009

Medicinska och od. ämnen 3

Kurslitteratur

2021 v. 28

1TY024/9TY024

Oral hälsa - teori 1

Text under Övriga föreskrifter

2021 v. 28

Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa de reviderade kursplanerna enligt förslag.
§ 5.
Beslut om programspecifika frågor till kursvärderingsmallen TL
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-1915/2021
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Utbildningsnämnden diskuterar typ av och antal
frågor till mallen, samt studenternas svarsfrekvens på enkäterna.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa programspecifika frågor för kursvärderingar på tandläkarprogrammet enligt
bilaga.
§ 6.
Beslut om programspecifika frågor till kursvärderingsmallen TH
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-1916/2021
Annsofi Johannsen föredrar ärendet. Utbildningsnämnden diskuterar typ av och antal frågor
till mallen, samt studenternas svarsfrekvens på enkäterna.
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Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa programspecifika frågor för kursvärderingar på tandhygienistprogrammet enligt
bilaga.
§ 7.
Beslut om Examinationsråd, tandläkarprogrammet
Bilaga: Förslag till beslut dnr 1-439/2021
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Utbildningsnämnden diskuterar rollen och
sammansättningen av examinationsrådet samt vissa frågor om tentamina.
Utbildningsnämnden beslutar
att inrätta ett examinationsråd för tandläkarprogrammet med ansvar och sammansättning
enligt bilaga.
§ 8.
Information om utbildningarna med hänsyn till Coronapandemin
Margareta Hultin informerar att enligt det senaste rektorsbeslutet ska campus öppna upp igen
för undervisning på plats från HT21. Vissa undervisningsinslag kan dock fortsätta på distans.
Ilona informerar att den enkät som OF har skickat ut till studenterna om den digitala
undervisningen under pandemin visar att den har fungerat bra.
§ 9.
Information om kollo
Karin Garming Legert informerar att ett möte har hållits med OF:s ordförande och vice
ordförande inför höstens planering, där introduktionsaktiviteter kommer att genomföras i
liknande format som vid terminsstarten HT20. Diskussionerna har även gällt format och plats
för framtida kollo. Programledningen anser att kollot är viktigt för nya studenter men att det
ska vara tillgängligt för alla, och kommer fram ramar för kollots upplägg inför fortsatt
planering tillsammans med OF.
§ 10.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert informerar att flera nya samarbeten för TL som tex Universidade
do Porto, Portugal går framåt. Ett problem har uppstått gällande Pravara, Indien (LinneausPalme-utbyte) där det nu har framkommit att studenterna inte får arbeta kliniskt, utan bara får
auskultera, då de behöver ett intyg från högre nivå i Indien. Vi arbetar nu på att ta fram andra
former för utbyte än klinisk färdighetsträning, t.ex för examensarbetet i den nya
utbildningsplanen som är mer koncentrerat till T9. Karin återkommer i denna fråga till UN.
Annsofi Johannsen informerar att det har hållits ett möte med Sapenzia Universita di Roma,
Italien för både tandhygienist- och tandläkarprogrammet med en jämförelse av
utbildningsprogrammen och vad som kan erbjudas. Språket och längd på utbyte diskuterades
och lärosätena ska nu skriva varsin kravspecifikation. Även samarbete inom forskning
diskuterades.
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§ 11.
Information från avnämaren
Fredrik Engst informerar att FTV arbetar med planering av VFU för
tandhygienistprogrammet. Det är färre tandläkarstudenter på särskilt förordnande än tidigare.
En samlingsannons för de som går ut i juni är uppe. Introduktionsprogrammet som nu är på
två år har blivit mer attraktivt. Gällande VFU för KUT finns inget officiellt ställningstagande
ännu.
§ 12.
Studenternas punkt
Ilona Onval informerar att studenterna har haft synpunkter på tentamen i en av de
prekliniska/kliniska kurserna på T4, vilket kommer att lyftas med kursgivaren. Hon lyfter
även frågan om hur prekliniska prepprov kan rättssäkras ytterligare.
Margareta Hultin meddelar att kontakt i dessa frågor behöver tas med kursansvarig lärare och
föras fram i kursvärderingar, samt att examinationsrådet kan arbeta med denna typ av
ärenden.
§ 13.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Vid protokollet
Paula Karlsson

Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Annsofi Johannsen
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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
Biniyam Wondimu, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Ibrahim Firas
Mahmoud Dehlaki

Arbetslivsrepresentant
(med rösträtt)

Fredrik Engst, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Nadja Bjurshammar, adjunkt

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare
Lena Karlsson, IPL-promotor tandläkarprogrammet § 7

EJ NÄRVARANDE
Studentrepresentanter

Adjungerade lärarrepresentanter

Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare
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§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Sebastian Malmqvist att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns med tillägg av en punkt under § 20 Övriga frågor.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-04-28, 2021:03 läggs till handlingarna.
§ 4.
Anmälan av ordförandebeslut
2021-05-20 Ansökan om undantag från terminstider, 2021:01
Beslutet läggs till handlingarna.
§ 5.
Anmälan av programdirektorbeslut
2021-04-12 Kurstillfällen HT21 TL, 2021:01
2021-04-20 Kurstillfällen HT21 TL och KUT, 2021:02
2021-04-20 Kurstillfällen HT21 TH, 2021:01
Besluten läggs till handlingarna.
§ 6.
Anmälan av beslut, internationaliseringsansvarig
2021-01-27 Avtalsgenomgång TH, 2021:01
2021-03-01 Avtalsgenomgång TL, 2021:01
2021-05-20 Platsfördelning utresande studenter TL, 2021:02
2021-02-25 Platsfördelning utresande studenter TH, 2021:02
Besluten läggs till handlingarna.
§ 7.
Information om IPL-dagarna HT20 och VT21
Lena Karlsson informerar om IPL-dagarna som involverar alla förstaterminare på KI:s
utbildningsprogram, uppdelat på två tillfällen. För tandläkarprogrammet hålls det på
höstterminen och för tandhygienistprogrammet på vårterminen, med 9-10 andra program varje
omgång. Upplägget är i stort sett det samma; de har under läsåret 20/21 varit digitala.
Föreläsningar ges på förmiddagen (The Patient of the Future och Values at Work) med
breakout rooms och sedan redovisning på eftermiddagen. Handledarna har en viktig uppgift
med att guida studenterna i diskussionerna. IPL-dagen ligger tidigt i utbildningen så
studenterna kanske inte har så mycket kunskap än, men den är viktig för att få igång tankar
om interprofessionellt samarbete bland studenterna.
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§ 8.
Beslut om antagningstal HT21
Annsofi Johannsen och Karin Garming Legert föredrar ärendet (3-2495/2021). Beredning har
skett i BUF.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa antagningstal i urval 1 och 2 till:
Programkod

Program

Planeringstal

Antagningstal
Urval 1

Antagningstal
Urval 2

1TY19

Tandhygienistprogrammet

40

65

58

2TL19

Tandläkarprogrammet

90

125

116

att omedelbart justera beslutet.
§ 9.
Beslut om kursplaner TL och KUT
Bilaga: Kursplaner
Karin Garming Legert föredrar ärendet. En diskussion om undervisning i medicin och
kopplingen till oral hälsa förs.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursplanerna enligt bilaga.
Tandläkarprogrammet
Kurskod

Kursnamn

Ändringarna gäller

Gäller från

2TL056

Allmän patologi

Innehåll, arbetsformer, examination

2021 v. 27

2TL078

Klinisk farmakologi

Mål, Innehåll, arbetsformer, examination

2021 v. 28

Kursnamn

Ändringarna gäller

Gäller från

Klinisk färdighetsträning 1

Mål, Innehåll, arbetsformer, examination

2021 v. 27

Kompletterande utbildning för tandläkare
Kurskod
7KT011

att omedelbart justera beslutet.
§ 10.
Beslut om behörighetsvillkor till kurser på T6 TL
Bilaga: Översikt dnr 3-2494/2021
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Beredning har skett i programrådet, där
studentrepresentant har deltagit.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa behörighetsvillkoren till kurserna på termin 6 på tandläkarprogrammets
utbildningsplan 2TL19 enligt bilaga.

3 (5)

§3

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:04
Sammanträde 2021-06-10

§ 11.
Beslut om sammanträdestider HT21
Margareta Hultin föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa mötestider HT21 till:
Tisdag 14 september kl. 9.00-11.30 via Zoom
Onsdag 20 oktober kl. 9.00-11.30 via Zoom
Torsdag 11 november kl. 9.00-11.30 via Zoom
Tisdag 14 december kl. 9.00-11.30 på campus Solna med efterföljande lunch
§ 12.
Uppföljning av kvalitetsplanerna 2021
Margareta Hultin, Annsofi Johannsen, Karin Garming Legert går igenom
förbättringsområdena i kvalitetsplanerna för 2021 och det arbete som gjorts, pågår och
planeras.
§ 13.
Information om avveckling av påbyggnadsutbildningen
Annsofi Johannsen informerar om planeringen inför en avveckling av
påbyggnadsutbildningen. UN har beslutat att inte ge utbildningen HT21, och planen är att
sedan ge programmet en sista gång. En utredning behöver göras och ärendet tas sedan upp på
UN i september med beslut av KU samma månad.
UN diskuterar frågan om möjligheten för tandhygienister med en tvåårig utbildning att göra
sig behöriga till högre studier på avancerad nivå och kompetensförsörjning.
§ 14.
Information om urval till KUT inför HT21
Karin Garming Legert informerar att urvalsprocessen är avslutad och att ett möte i Kommittén
för program- och urvalsfrågor, KUT har hållits där sökande har rangordnats och
meritvärderats. Sökande utan något resultat alls att konkurrera på i steg 1 kallades till
skrivprov i maj. I årets omgång ingick ett praktiskt test förutom intervjuer i steg 2.
§ 15.
Information om utbildningarna med hänsyn till Coronapandemin
Margareta Hultin informerar att KI inom kort kommer att dela information om vad som ska
gälla till hösten gällande trängsel i lokaler med hänsyn till att campus ska öppna i höst för
undervisning på plats.
§ 16.
Information om terminsstarten och introduktionsaktiviteter
Margareta Hultin informerar att uppropet för nya studenter ska hållas på campus den 23/8
med efterföljande aktiviteter med OF på eftermiddagen och även den 24/8. Den 25/8 är det
middag på kvällen med OF. Det är viktigt att nyantagna studenter får träffas fysiskt för att få
en känsla av gemenskap och komma in i studentlivet.
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§ 17.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert informerar att tandläkarprogrammet fortsätter med planering inför
utbyte med Pravara, Indien där det framkommit att studenterna bara ska få auskultera.
Kontakt har tagits med Linnaeus-Palme om vi kan ta emot studenter men skicka ut
doktorander istället. Arbete görs inför nya avtal med Barcelona/Spanien, Porto/Portugal,
Kings College i London och ett universitet i Zimbabwe, då vissa andra avtal inte förlängdes i
höstas. En grupp centralt på KI ska se över samarbeten och demokratiska länder; programmet
avvaktar det resultatet.
Annsofi Johannsen informerar att tandhygienistprogrammet har haft ett möte om samarbete
med universitetet i Rom och sammanställt en kravlista för vad studenterna får göra, samt går
vidare med förfrågan om utbyte från Tromsö. Programmet kommer att vara värd i höst för
Nordplus, med ett digitalt eller fysiskt möte. En översyn av bedömningsformulär görs även.
§ 18.
Information från avnämaren
Fredrik Engst informerar att mycket tid har planerats för VFU på tandhygienistprogrammet
med start VT22. Det har varit rekord för tandläkarkullen som söker tjänst hos FTV, men få
nyutexaminerade tandhygienister har sökt (inga går ut på KI VT21). FTV online har startats,
med digitala vårdmöten.
§ 19.
Studenternas punkt
Ilona Onval informerar att OF har skickat ut en enkät om digitaliserad undervisning till
studenterna på programmen. De flesta svarade positivt gällande distansundervisning. I
fritextsvaren var det både positivt och negativa svar, studenterna varierar i sina åsikter om
digitalisering. De flesta gillar förinspelade föreläsningar. Enkäten har även tagits upp på det
senaste PD/GUA-mötet.
§ 20.
Övriga frågor
Margareta Hultin informerar att Fredrik Engst kommer att sluta som avnämarrepresentant och
ersättas av Silvio Kosovic. Nadja Bjurshammar slutar på tandhygienistprogrammet och
därmed som adjungerad ledamot.
Margareta tackar båda för deras engagemang i UN Dentmed.
Vid protokollet
Paula Karlsson

Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Sebastian Malmqvist
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:05
Sammanträde 2021-09-14

NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter
(med rösträtt)

Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf
Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, professor
Karin Garming-Legert, programdirektor TL/KUT, adjunkt
Kåre Buhlin, lektor
Biniyam Wondimu, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap §1-10
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Ibrahim Firas
Mahmoud Dehlaki

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Jonas Erdenborg, universitetsadjunkt

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Studentrepresentanter

Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)

Arbetslivsrepresentant

Silvio Kosovic, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter

Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Tülay Lindberg, forskare

§3

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:05
Sammanträde 2021-09-14

§ 1.
Utseende av justeringsperson
Utbildningsnämnden beslutar att utse Biniyam Wondimu att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-06-10, 2021:04 läggs till handlingarna.
§ 4.
Anmälan av programdirektorbeslut
2021-06-30 Överföring av medel TL, 2021:03
2021-07-01 Överföring av medel TL, 2021:04
2021-08-20 Plats på högre termin TL, 2021:05
Besluten läggs till handlingarna.
§ 5.
Anmälan av beslut, internationaliseringsansvarig
2021-09-06 Restplatser, utbytesstudier TL, 2021:03
Beslutet läggs till handlingarna.
§ 6.
Information om adjungering till UN Dentmed
Margareta Hultin meddelar att hon som ordförande för UN Dentmed utser Jonas Erdenborg
till adjungerad ledamot i nämnden, då han nyligen utsetts till studierektor för
tandhygienistprogrammet och därmed ersätter Nadja Bjurshammar.
§ 7.
Beslut om ledamot i programrådet TL
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Qing Ye har inte kunnat delta i programrådet på
senare tid; en annan ledamot från Universitetstandvården sitter redan i rådet. Beredning av
ärendet har gjorts i programrådet.
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdraget för Qing Ye i programrådet för tandläkarprogrammet avslutas.
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§ 8.
Beslut om avveckling av påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen
Bilaga: Förslag till beslut dnr 1-766/2021
Annsofi Johannsen föredrar ärendet. UN diskuterar därefter potentiellt antal sökande till
utbildningen sista antagningsomgången HT22. Kontakt med tidigare studenter som inte
slutfört utbildningen har tagits av studievägledaren; för att synliggöra programmet för nya
sökande kan det kanske också marknadsföras i TandhygienistTidningen.
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) att fatta
beslut om att påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen ska vara vilande och
att utbildningsplanen 1OH20 därmed ska läggas ned. Det innebär att inget programtillfälle
publiceras från HT23 och framåt.
§ 9.
Information om KUT
Karin Garming Legert och Margareta Hultin informerar om nuläget avseende KUT. Region
Stockholm har sagt nej till VFU, medan Region Dalarna är intresserad av ett samarbete.
Ärendet ligger för närvarande hos rektor som för en dialog med regeringen. Programmet ges
HT22; en eventuell avveckling behöver vara beslutad innan sista antagningsomgången
annonseras.
§ 10.
Information från arbetsgruppen OSCE
Karin Garming Legert informerar om planeringen för OSCE i den nya utbildningsplanens
kurser som är tänkt att ges på termin 6 och 8. Fokus kommer att vara på kommunikation,
beteende och klinisk bedömningsförmåga i mötet med patienten. Stationer och
bedömningsmallar är under framtagning.
§ 11.
Diskussion om utlysning av pedagogiska medel
Margareta Hultin informerar om de pedagogiska medel som utbildningsnämnden avsatt i
budgeten för 2021, vilka ännu inte har utlysts. UN diskuterade frågan; en avgörande punkt
kan vara lärares tid till att kunna arbeta med utveckling. Principer/fokus för dessa medel har
inte bestämts än. Kan vara bra att ha ett bredare perspektiv - pedagogisk utveckling (t.ex.
medel för konferenser) istället för kursutveckling. Kan ta emot ansökningar löpande under
året tills medlen tagit slut. BUF diskuterar frågan ytterligare och återkommer till UN med
förslag på utlysningen till nästa möte.
§ 12.
Information om terminsstarten
Paula Karlsson informerar om introduktionsveckan för nyantagna studenter som har avlöpt
väl. Studentkåren har varit mycket engagerade och har haft aktiviteter både på campus
Flemingsberg och annan plats. Reservantagningen är avslutad, ett stort antal reserver har
antagits till båda programmen, meritvärdena har de senaste åren gått ner för både de som
antagits via betyg och högskoleprovet.
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§ 13.
Information om internationalisering
Annsofi Johannsen informerar att ett digitalt möte ska hållas med Tromsö om studentutbyte
och ett kontaktbesök till Sapenzia/Rom planeras i oktober. En översyn görs av olika kriterier
för inresande studenter gällande vad de kan delta i och vad de ska ha uppnått under sin tid på
KI.
Karin Garming Legert informerar att programmet kan skicka doktorander till Pravara/Indien
inom Linnaeus-Palme; pga intygen som krävs för att studenter ska kunna få arbeta kliniskt där
är det svårt att skicka grundutbildningsstudenter på utbyte.
§ 14.
Information från avnämaren
Stryks då avnämaren inte kan delta i mötet.
§ 15.
Studenternas punkt
Ilona Onval informerar att introdagarna och sittningen på Nalen gick bra. Inget övrigt att
rapportera.
§ 16.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:07
Sammanträde 2021-11-11

NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter
(med rösträtt)

Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf
Karin Garming-Legert, programdirektor TL/KUT, adjunkt
Kåre Buhlin, lektor
Biniyam Wondimu, lektor
Sebastian Malmqvist, adjunkt
Anna-Klara Rundlöf, lektor, Inst. för laboratoriemedicin §517

Studentrepresentanter
(med rösträtt)

Ilona Onval
Mahmoud Dehlaki

Arbetslivsrepresentant
(med rösträtt)

Silvio Kosovic, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)
Övriga

Jonas Erdenborg, universitetsadjunkt
Patricia de Palma, verksamhetschef Universitetstandvården

EJ NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, professor
Björn Meister, professor, Inst. för neurovetenskap

Studentrepresentanter

Ibrahim Firas
Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)

Adjungerade lärarrepresentanter

Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Nagihan Bostanci, professor
Åsa Diberius, ekonomiansvarig

§3

UTBILDNINGSNÄMNDEN DENTMED
Protokoll 2021:07
Sammanträde 2021-11-11

§ 1.
Utseende av justeringsperson
Karin Garming Legert utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns, en punkt läggs till under Övriga frågor.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-10-20, 2021:06 läggs till handlingarna
§ 4.
Anmälan av beslut per capsulam
2021-10-29 Kursplan Kariologi 3
Beslutet läggs till handlingarna.
§ 5.
Anmälan av PD-beslut
2021-10-18 Överföring av medel TH, 2021:02
2021-11-02 Kurstillfällen TH VT22 2021:03
2021-10-18 Överföring av medel TL, 2021:06
2021-10-18 Överföring av medel TL 2021:07
2021-11-02 Kurstillfällen TL och KUT VT22 2021:08
Besluten läggs till handlingarna.
§ 6.
Beslut om ledamot i studiesociala kommittén
Margareta Hultin föredrar ärendet. Beredning av ärendet har gjorts i beredningsgruppen för
utbildning.
Utbildningsnämnden beslutar
att Jonas Erdenborg utses till lärarrepresentant i studiesociala kommittén; Nadja
Bjurshammars uppdrag har utgått.
§ 7.
Beslut om behörighetsvillkor T7 TL
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-4725/2021
Karin Garming Legert föredrar ärendet. Diskussion förs om möjlighet till komplettering av
klinisk färdighetsträning för att uppnå godkänt resultat och uppfylla behörighetsvillkoren.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa behörighetsvillkoren till kurserna på termin 7 på tandläkarprogrammet enligt
förslag.
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§ 8.
Beslut om urvalsmodell, samlad kvalitativ bedömning för fristående kurser
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-4724/2021
Margareta Hultin föredrar ärendet. Diskussion förs om mallen och vissa ändringar i texten
föreslås.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa urvalsmodellen för samlad kvalitativ bedömning med redaktionella ändringar.
§ 9.
Beslut om kursanalysmall för 2022
Bilaga: Förslag till beslut dnr 1-952/2021
Margareta Hultin föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursanalysmallen för 2022 enligt förslag.
§ 10.
Beslut om resursfördelning/budget 2022
Bilaga: Förslag till beslut dnr 1-951/2021
Margareta Hultin föredrar ärendet. Diskussion förs om sänkningen av håp-ersättningen och
konsekvenser för undervisningen.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa resursfördelning/budget för 2022 enligt förslag.
§ 11.
Beslut om stipendier TL
Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Beredning av ärendet har gjorts i SAMINK (Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse) och
Programrådet för tandläkarprogrammet (Odontologiska föreningens stipendiestiftelse).
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå följande fördelning av stipendiemedel, inför dekanbeslut:
x

Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse (18 800 kr att fördela):
Av 14 ansökningar som inkommit tilldelas medel till fem studenter som kommer att ha
utbytet förlagt till städer som innebär höga omkostnader. De tilldelas 3760 kr var:
Caroline Snekkenes (Oslo), Ida Dahlgren (Oslo), Liza Azad Nasir (Dublin), Ola
Mustafa (Dublin) och Sara Selman (Paris).
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x

Odontologiska föreningens stipendiestiftelse (5 000 kr att fördela):
Av sju ansökningar som inkommit tilldelas medel till fyra studenter som tydligt
beskrivit ett engagemang i föreningar och frågor angelägna för utbildningen/yrket. De
tilldelas 1250 kr var: Ida Dahlgren, Jesper Ruda, Malin Ulfves och Mirja Mohseni.

§ 12.
Beslut om kursuppdrag 2022
Bilaga: Kursuppdrag dnr 3-4742/2021
Margareta Hultin föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa kursuppdragen för 2022.
§ 13.
Information om examensenkäten för TL och POHK VT21
Sebastian Malmqvist och Karin Garming Legert visar presentationer och informerar om
resultaten från examensenkäten.
Utbildningsnämnden diskuterar enkäternas resultat, svarsfrekvens och vad som kan göras för
att höja den, samt den framtida alumnienkäten på KI.
§ 14.
Information om internationalisering
Karin Garming Legert informerar att för tandläkarprogrammet pågår arbete med att skriva
avtal med Barcelona och Porto, och kontaktresor planeras dit under våren. Programmet väntar
på besked om medel kommer att beviljas för en kontaktresa till Zimbabwe i jul. Ett
internationaliseringsseminarium hålls den 12/11 där Biniyam Wondimu ska tala om global
oral hälsa. Sebastian Malmqvist informerar att tandhygienistprogrammet planerar en
kontaktresa till Tromsö och att fortsatta diskussioner hålls om samarbete med Sapienza.
§ 15.
Information från avnämaren
Silvio Kosovic informerar att FTV planerar inför framtiden med kompetensutveckling och
fysiska kurser, samt VFU för tandhygienistprogrammet.
Under 2020 gick ett projekt med digitala vårdmöten, detta ska drivas permanent som en
klinik. Det är positivt med tanke på bl.a. tillgänglighet/hållbarhetsmässigt, men tandläkare
behöver utbildas i detta. Ingår detta område i utbildningen på KI? Utbildningsnämnden
diskuterar inslag av informationsteknologi i utbildningen; kontakt mellan
Universitetstandvården och FTV gällande detta kan behövas.
§ 16.
Studenternas punkt
Ilona Onval informerar om schemat på termin 5 på tandläkarprogrammet som upplevs som
stressigt och inte helt rättvist fördelat mellan grupper. Karin Garming Legert meddelar att
programrådet kommer att diskutera detta.
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§ 17.
Övriga frågor
Margareta Hultin informerar att gällande utbildningsnämndens medel för pedagogisk
utveckling så har en bedömargrupp utsetts med kompetens både från pedagogik och
forskning: Annsofi Johannsen, Malin Ernberg och Nikos Christidis.

Vid protokollet
Paula Karlsson

Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Karin Garming Legert
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NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter
(med rösträtt)

Margareta Hultin, grundutbildningsansv., lektor, ordf §1-9,
§12-14.
Annsofi Johannsen, programdirektor TH/POP, professor
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)

Ilona Onval
Mahmoud Dehlaki
Ibrahim Firas

Arbetslivsrepresentant
(med rösträtt)

Silvio Kosovic, klinikchef Folktandvården

Adjungerade lärarrepresentanter
(med närvaro- och yttranderätt)

Malin Ernberg, UKF-ansvarig
Nagihan Bostanci, professor

Övriga

Paula Karlsson, programhandläggare, sekreterare

EJ NÄRVARANDE
Lärarrepresentanter

Biniyam Wondimu, lektor

Studentrepresentanter

Dana Samiean (suppleant)
Kimia Esmaili (suppleant)
Jesper Ruda (suppleant)

Adjungerade lärarrepresentanter

Åsa Diberius, ekonomiansvarig
Jonas Erdenborg, universitetsadjunkt
Patricia de Palma, verksamhetschef Universitetstandvården
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§ 1.
Utseende av justeringsperson
Kåre Buhlin utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 2.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns. Under mötets gång anmäls tre punkter till § 14 Övriga frågor.
§ 3.
Föregående protokoll
Protokoll 2021-11-11, 2021:07 läggs till handlingarna.
§ 4.
Anmälan av PD-beslut
2021-11-12, 2021:04 Överföring av medel TH
2021-11-16, 2021:09 Överföring av medel TL
Besluten läggs till handlingarna.
§ 5.
Beslut om urvalsmodell för TAPIL
Bilaga: Förslag till beslut dnr 3-4920/2021
Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa modell för alternativt urval till tandläkarprogrammet enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
§ 6.
Beslut om förslag till reviderad utbildningsplan tandläkarprogrammet 2TL19
Bilaga: Förslag till beslut
Karin Garming Legert föredrar ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå för Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) att fatta
beslut om reviderad utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL19 enligt förslag.
att omedelbart justera beslutet.
§ 7.
Information om KUT
Karin Garming Legert informerar att Kompletterande utbildning för tandläkare kommer att
ges HT22 och HT23. Under det kommande året ska VFU-frågan utredas vidare och andra
åtgärder ses över. Sedan ska institutionen göra en bedömning om utbildningens framtid. UN
diskuterar eventuell VFU i Dalarna.
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§ 8.
Information om återrapportering för 2021 och kvalitetsplaner för 2022
Margareta Hultin informerar om den återrapportering som institutionen ska göra till KU i
februari 2022 och de kvalitetsplaner för nästa år som ska tas fram.
§ 9.
Information om beviljade pedagogiska projektmedel
Nagihan Bostanci informerar om det pedagogiskt projekt om utveckling av digitalt interaktivt
lärandematerial för preklinisk utbildning inom bl.a. parodontologi/oral hälsa, som beviljats
medel av Kommittén för utbildning. Projektet involverar både tandläkar- och
tandhygienistprogrammet.
Efter denna punkt lämnar Margareta Hultin mötet och ansluter igen till § 12, Annsofi
Johannsen, som vice ordförande för UN, leder mötet under § 10 och 11.
§ 10.
Mötestider VT22
Utbildningsnämnden beslutar mötestider för VT22 till följande: (alla kl 9-11.30): 10/2, 24/3,
25/4, 7/6.
§ 11.
Information om internationalisering
Annsofi Johannsen informerar att tandhygienistprogrammet har varit värd för ett Nordplusmöte där även Köpenhamn (på plats på KI) och Oslo (via länk) har deltagit. Under mötet
diskuterades student- och lärarutbyten och möjligheten till digitala samarbetsaktiviteter, samt
ekonomi. Det planeras för ett lärarutbyte på tre veckor i vår. Ett avtal håller på att skrivas med
Sapienzia/Rom om utbyte.
Karin Garming Legert informerar att ett kontaktbesök i Zimbabwe görs över jul, men den resa
som planerats för lärare i början av nästa termin behöver skjutas på, pga pandemin. Uppdraget
som internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet är tänkt att i framtiden lyftas från
uppdraget som programdirektor, då det kräver en stor del tid som inte ryms i PD-uppdraget.
§ 12.
Information från avnämaren
Silvio Kosovic informerar att det är 4-5 månader sedan de nyutexaminerade
tandläkarna/tandhygienisterna anställts inom FTV; han kommer att återkoppla till UN om hur
det går. Utbildningsnämnden diskuterar kompetensförsörjning inom FTV/institutionen för
odontologi – Silvio informerar att FTV ger utbildningar, har en bra introduktion för
nyutexaminerade och att kompetens även kan behållas genom att individer som går i pension
kan arbeta på timmar.
§ 13.
Studenternas punkt
Ilona Onval informerar om den enkät om studenters situation och upplevelse som OF har gjort
under HT21 gemensamt för tandläkar-, tandhygienistprogrammet och KUT. 124 studenter har
deltagit i undersökningen, vilket är ca 20 % svarsfrekvens. I enkäten framkommer att flera
studenter upplever bl.a. stress, dåligt bemötande och känner sig omotiverade. OF har lyft
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saker som inte fungerat på kliniken på klinikrådet; själva enkäten ska tas upp där också.
Enkäten och dess resultat ska dessutom diskuteras i Studiesociala kommittén och med
programdirektorerna.
§ 14.
Övriga frågor
- Margareta Hultin lyfter frågan om ytterligare personer till bedömargruppen för
pedagogiska projektmedel; suppleanter kan utses av bedömargruppen själva vid
behov.
- Anna-Klara Rundlöf ställer frågan om extra examinationstillfällen med hänsyn till
pandemin; UN diskuterar frågan och menar att det är bra att vara generös, speciellt för
behörighetsgivande kurser. Hon undrar även om examinationsspråket för Oral
Biomedicin 1, som är den obligatoriska kurs som inom tandläkarprogrammet som ges
på engelska. Inga lärandemål om att använda det engelska språket ingår i kursplanen,
vilket UKÄ:s Rättssäker examination betonar som viktigt, men som inte riktigt passar
i kursen. UN diskuterar frågan; studenterna bör kunna få svara på svenska i
examinationen.
- Ilona Onval meddelar att Julia Westman nästa år kommer att ta över för
utbildningsutskottet i OF; hon tackar för sin tid som studentrepresentant.

Vid protokollet
Paula Karlsson

Justeras

Justeras

Margareta Hultin

Kåre Buhlin
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