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Årsrapport for censorformandskabet ved 

tandlægeuddannelserne i Danmark 2019 

  

Censorformandskabets formand er Judith Autrup, tandlæge, Lic. odont. 

Næstformand er Aliresa Sahafi, tandlæge, ph.d.  

 
Sekretariatsbistand i censorkorpset er knyttet til Aarhus Universitet, og har indtil 1. december 2019 været 

varetaget af Liselotte Steentoft. Jens Kier Gerner overtog funktionen, da Liselotte gik på pension. Liselotte 

takkes hermed for et fint samarbejde. 

 

Det kan oplyses, at sekretariatsfunktionen pr. 1. maj 2020 overgik til Bjørn Blidegaard – bbl@au.dk. 

 

Der har i 2019 været afholdt 166 eksamener med ekstern censur på det odontologiske område.  66% af 

censorerne har haft en eller flere censureringsopgaver.  

Censorformandskabet har ikke modtaget henvendelser fra censorkorpsets medlemmer vedr. 

manglende tilbud om allokeringer. 

 

Censor- IT 

Systemet har nu fungeret i to år, og der er ikke indkommet klager hverken fra censorer eller 

eksamensadministration. Der har været en enkelt henvendelse fra en eksaminator, der ønskede en 

anden censor (ikke imødekommet), men i øvrigt har Censor-IT fungeret tilfredsstillende og sparet en del 

administrativt arbejde.   

 

Systemet er udviklet til at varetage kontakt- og ansættelsesregistrering af censorkorpsets medlemmer, 

registrering af fagområder, uddelegeringer af censorallokeringer til de enkelte eksamener, indkaldelse 

af censorrapporter samt statistisk bearbejdelse af evalueringer og oplysninger vedr. afholdte eksamener. 

 

Det er vigtigt, af censorkorpsets medlemmer registrerer egne ændrede kontaktoplysninger og 

ansættelsesforhold, specielt i tilfælde af ansættelse ved en af uddannelsesinstitutionerne. I Censor-IT 

kan den enkelte censor endvidere registrere, hvis man i en periode ikke ønsker at påtage sig 

censureringsopgaver. Det er den enkelte censors pligt at kontrollere, at de maksimale 125 timers 

censur pr. semester ikke overskrides. Læs mere på https://censorerne.dk/om-censorarbejdet/timeloft-

for-censorer/ 

 

Censurnormer 

Censurnormer for de odontologiske uddannelser på Aarhus Universitet er ændrede. For skriftlige 

opgaver ydes 10 min. censur pr en times eksamination. Den samme tidsnormering anvendes ved 

Københavns universitet. Tidsnormeringen for de mundtlige eksamener kan ses på 

censorformandsskabets hjemmeside. 
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Mødeaktiviteter 

Censorformanden har deltaget i et fællesmøde for censorformænd, 28. november 2019, indkaldt af 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Emnet for mødet var: Censorers input til det systematiske 

kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med akkreditering. 

 

Mødet indledtes med en status på censorkurset, der er igangsat februar 2019. Kurset kan tilgås her og 

alle censorer opfordres til at gennemprøve testen.  Det blev diskuteret, hvorvidt det skulle være 

obligatorisk for den enkelte censor at gennemføre kurset tilfredsstillende for at kunne fungere som 

censor. Der var imidlertid bred enighed blandt censorformændene om, at man ikke ønskede at stille et 

sådant krav. 

 

Der blev fra mødedeltagerne påpeget, at kurset er vanskeligt tilgængeligt, og at det elektronisk bør 

revideres og gøres mere brugervenligt. Mødeledelsen lovede, at der ville blive arbejdet på dette. 

 

På mødet præciseredes censorkorpsenes juridiske status:  

Et censorkorps er uafhængigt af uddannelsesinstitutionerne og er som følge heraf en selvstændig 

offentlig myndighed. 

 

Censorkorpsets virksomhed er omfattet af de bestemmelser, der gælder offentlige myndigheder. 

Censorerne er underlagt de for offentligt ansatte gældende regler, f.eks. vedr. inhabilitet og 

tavshedspligt. 

 

Censorrapporter 

En vigtig del af censorarbejdet er censorernes rapporter efter endt eksamen, der indgår i 

kvalitetsarbejdet for akkreditering. Retningslinjer for rapporterne blev gennemgået (de svarer til 

opbygningen i de anvendte skemaer ved tandlægeuddannelserne).    

 

 

Censorformanden har deltaget i aftagerpanelmøde ved Odontologisk Institut i København.  

 

 

 

 

 

 

Risskov, 2020   

På formandskabets vegne 

 

Judith Autrup, formand 

Alireza Sahafi, næstformand 

 

https://www.censor-it.dk/cms_folders/38

