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REFERAT 

 

Til: PSS representanter 

 

Gjelder:  MØTE I PSS 1. DESEMBER 2015 

Møtested: Møterom 312, Geitmyrsveien 69 

Dato: 01.12.15    
 

 

Til stede: Anne Merete Aass, Anne Skaare, Dag Ørstavik, Lene Hystad Hove, Alix Young Vik, Hans 

Jacob Rønold, Anne Eikeland, Synne Antonsen (stud), Vilde Benedicte Rikstad Kleiven (stud), Carina 

Urke (stud), Christine Dæhli Oppedal (spes.kand.) 

 

Forfall: Linda Bergersen 

 

1) Orienteringssaker 
a) Referat fra semesterutvalgsmøter og midtsemesterevalueringer 

 
Korte kommentarer fra semesterutvalgslederne: 
Tannpleierutdanningen v/Anne Eikeland:  
Buskerudprosjektet, Folkehelse i praksis i den offentlige tannhelsetjenesten, som ble innført 
for 5. semester med ny programplan H-2015, har vært svært vellykket. Alle involverte er 
fornøyde. Samarbeidsavtale er laget, og dette vil videreføres.  
6 studenter i 6. semester skal reise til Tanga, Tanzania en måned V-2016. Knytter 
bacheloroppgaven til opplysnings- og bistandsarbeidet de skal drive der. De bør blogge fra 
oppholdet på ODs blogg for utreisende studenter.  
 
5. semester v/Alix Young Vik: 
Alt er klart for eksamen (propedeutisk eksamen 11. og 18. des.). Mappeevalueringer er 
gjennomført. Dårlig oppmøte på midtsemesterevalueringen, usikkert hvorfor. Den ble 
avholdt om morgenen, men studentene mente senere tidspunkt ikke ville hatt noe å si for 
oppmøtet. 
 
7. semester v/Lene Hystad Hove: 
Semesterutvalgsmøtet omhandlet eksamen. Hovedfokus å få på plass alle fagpersoner – 
eksaminatorer/sensorer. På midtsemesterevalueringen kom det fram at studentene føler 
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forventningene er for høye. Mange leser veldig mye, «streber» etter gode resultater. Blir 
press som sprer seg i kullet.  
Evalueringssamtaler, minst 15 minutter med hver student, er i gang. 
 
9. semester v/Hans Jacob Rønold: 
Godt oppmøte på midtsemesterevalueringene. Det er kjente forhold som tas opp av 
studentene.  
 
SUSp v/Dag Ørstavik: 
Forslag om eksamensuke til våren. Prøver å få det til i 2016, utgangspunkt uke 24. Bør unngå 
torsdag uke 24 pga masterpresentasjonene. FS er krevende å forholde seg til for 
administrasjonen. Søknader må renskrives. 
 
 

b) Status for mobilitetsrapporten 
 
Saken utsettes til neste møte i PSS pga Hege Glomsaker-Gjessings fravær. 
 
    

c) Evt. orienteringssaker fra bachelorprogrammet i tannpleie, masterprogrammet i 
odontologi og spesialistutdanningen 
 
Tatt under pkt. a), ikke noe å tilføye under dette punktet. 
 
 
 

2) Vedtakssaker 
a) Evaluering av studenter i klinikken, tannpleie: Rutine og skjema 

 
Rutine som allerede gjennomføres av tannpleierutdanningen som nå er nedfelt.  
 

Vedtak: PSS vedtar evalueringsrutine og –skjema for tannpleie  

 

b) Evaluering av studenter i klinikken, odontologi: Rutine  
 
Rutinen er ikke fastlåst mht ansvarlige for samtaler med studentene. 
 
Vedtak: PSS vedtar evalueringsrutine for odontologi  
 
 

c) Emnebeskrivelse for nye tannpleieemner, TP3200 og TP3290 
 
Vedtak: PSS vedtar emnebeskrivelsene for TP3200 og TP3290 
 
 

d) Emnebeskrivelse for nye odontologiemner, OD2200 og OD5200 
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Det ble presisert at det er viktig at emnesidene er innom alle aktuelle fagområder til uttalelse 
før endelig utforming. 
 
Vedtak: PSS vedtar emnebeskrivelsene for OD2200 og OD5200 

 

e) Ønske om ikke å ta opp spesialistkandidater i Kjeve- og ansiktsradiologi høsten 2016 

 

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi har lagt fram ønske om ikke å ta opp nye 

spesialistkandidater høsten 2016 pga endret arbeidssituasjon ved avdelingen.  

Utlysningen har funnet sted, og det er kommet søknader.  

PSS synes det er vanskelig å få klarhet i hva som er bakgrunnen for ønsket. Gjelder det 

bemanningssituasjonen? Det er vesentlig at nye kandidater får mulighet for veiledning, og 

søkerne har ikke fått tilsagn ennå. På den andre siden er det viktig og nyttig å ha kandidater 

på ulike stadier; det vil bli et lite «vakuum» hvis man drøyer opptaket et år. Kontinuitet er 

viktig.  

Ta i hvert fall opp en student? Kan evt. vurdere tilførsel av ressurser. 

 

Vedtak: Studiedekanen tar en samtale med avdelingen for avklaringer. 

 

 

f) Revurdering, eventuelt unntak, fra den nye regelen om at stryk på 9. semester automatisk 

skal føre til bortfall av praksis på 10. semester 

Sak fremmet av OSU-leder Carina Urke og nestleder Vilde Kleiven. Studentene mener det bør 

være en skjønnsvurdering, ikke automatikk i at stryk medfører bortfall av praksis. Praksis er 

en flott læringsarena.  

Studiedekanen viser til at det er svært sjelden at noen som er veldig gode i klinikken, stryker i 

teori. Fakultetet har et ansvar mht studentene som sendes i ekstern praksis. Hvis noe skulle 

skje, og den aktuelle studenten ikke har bestått 9. semester, er det svært uheldig. Eksamen 

må legges tidligere i semesteret neste gang, jf. sensur og kunngjøring overfor studentene. 

Noen må være tilgjengelig i administrasjonen ved sensurfall. 

Praksishåndboka må snarest oppdateres. 

Vedtak: Regelen endres ikke. Ved stryk, må studenten gå opp til konteeksamen og 

gjennomføre praksis på fakultetet. Fakultetet vil dekke evt. ekstrautgifter studenten måtte få 

i denne forbindelse.  

 

g) Etter fagspesifikke eksamener i alle fag, samt «tverrfaglig» praktisk-klinisk eksamen, 

ønsker ikke studiedekanen at det avholdes skriftlig allmenn odontologisk eksamen i 10. 

semester 
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Vedtak: PSS vedtar at det ikke avholdes skriftlig allmenn odontologisk eksamen i 10. 

semester 

 

h) Odontologistudentene får stipend til praksis i 10. semester. Stipend utbetales ut fra hvor i 

landet studentene reiser 

 

Studentene er svært fornøyde med dette. Carina Urke lurte på bakgrunnen for fordelingen, 

ikke alt virker like logisk.  

Oslo bør kunne nedjusteres – kr. 1000? Møre og Romsdal foreslås også satt ned til kr. 7500, 

og heller oppjustere for de nordligste fylkene. 

 

Vedtak: PSS vedtar stipend til praksis i 10. semester. Fordelingen gås gjennom, for evt. 

justeringer. 

 

 

3) Eventuelt 

 

Studentene i 9. semester ønsker ekstra tid til å skille gjennomslagsark ved eksamen 8.12. som 

omfatter tre fagfelt. Semesterutvalgsleder Hans Jacob Rønold støtter dette.  

Studentene ønsker også eksamenspapir i ulike farger til å bruke til de ulike fagområdene.  

 

Studieseksjonen avklarer disse ønskene og orienterer PSS i etterkant. 

 

Spørsmål/ønske fra studentene om studiedag til arbeid med masteroppgaven i 10. semester.  

Dette kan ikke la seg gjennomføre pga rotasjon på klinikkene. Store kull, og alle grupper skal ha 

kirurgi, radiologi etc. Alle grupper får noe studietid, men hel dag er umulig. Mot slutten av 

semesteret kan det være mulighet for å velge bort klinikkøkter. Det må i så fall settes 

retningslinjer for dette, mht omfang og tidsrom. 

 

Det odontologiske fakultet, 01.12.15 

 

Anne Merete Aass  

leder  

 

Nina M. Soelberg Johnsen 

fung. sekretær (for Hege Glomsaker-Gjessing) 

 


