
 Årsrapport for censorformandskabet ved tandlægeuddannelserne i Danmark 2017 

 

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

Næstformand er Aliresa Sahafi, tandlæge, ph.d.  

 

Censorsystemets fremtid 

Der har gennem nogle år været diskussion om værdien af det danske censursystem med anvendelse af 

eksterne censorer. Evalueringsinstituttet (2013) har påpeget svagheder i systemet, spec. i forhold til 

censorallokering, gensidig censurering, samt samarbejdet mellem censorformandskab og institutionerne. 

Kritikken mundede ud i overvejelser over værdien af censorsystemet i relation til udgifterne.  Regeringen 

nedsatte i 2015 et censorudvalg med den opgave at belyse, om censorsystemet bidrager tilstrækkeligt til at 

sikre kvalitet og udvikling i relation til udgifter. Endvidere skulle udvalget belyse censorordninger i andre 

lande. I 2016 offentliggjordes censorudvalgets rapport: Et fremtidssikret censorsystem”, hvori udvalget 

konkluderede, at censorsystemet er godt og bør bevares, men der skal ske en række tilpasninger. 

Censorkorpsets og censorkorpsets formandskabs forankring i ministeriet alternativt institutionerne blev 

diskuteret.  I rapporten behandles censorers kompetencer, og det blev foreslået at opkvalificere censorer 

gennem kurser. Det er dog uklart, hvordan dette kan finde sted. Rapporten kan læses på www.ufm.dk. 

  

Høringssvar   

Censorformandskabet har afgivet høringssvar vedr. ovennævnte rapport: ” Et fremtidssikret censorsystem” 

Censorformandskabet har afgivet høringssvar vedr. ” Ny bekendtgørelse om akkreditering af videregående 

uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser” -, ingen kommentarer.  

 

Mødeaktiviteter 

Der er ikke afholdt møde mellem tandlægeskolerne og censorformandskabet i 2017. Løbende problemer er 

løst gennem elektronisk kontakt og ved uformelle møder mellem censorformand og institutionerne. 

Censorformanden har deltaget i et fællesmøde for censorformænd, uddannelseschefer/studiechefer på 

de sundhedsvidenskabelige fakulteter afholdt på Aarhus Universitet, 7. december. På mødet drøftedes 

fortolkning af reglerne for tilsætning af censorer og de problemer, der er forbundet med at overholde de 

indskærpede regler vedr. censorers ansættelsesforhold, gentagen censur og gensidig censur, især i de små 

censorkorps. 

Der orienteredes endvidere om udvikling af programmet til elektronisk udpegning af censorer. Systemet 

planlægges at træde i kraft samtidigt med den nye beskikkelsesperiode. Der har været gode erfaringer med 

http://www.ufm.dk/


systemet på de institutioner, der allerede anvender systemet. Der vil blive udarbejdet en vejledning om 

anvendelse af systemet.  

Censorformanden har deltaget i en styringsgruppe for design og implementering af det elektroniske  

Censor-IT. 

 

Censorindberetninger 

Censorindberetningerne er et væsentligt bidrag til kvalitetssikring af uddannelserne og eksamensforløbene, 

hvilket er et af formålene med censorsystemet. 

Censorformandskabet efterlyser flere evalueringer fra censorer efter afsluttede eksamensforløb. Der er i 

2017 indkommet i alt 39 indberetninger. Af disse indeholdt 6 supplerende bemærkninger.  I de modtagne 

tilbagemeldinger har der været nogle få kritiske kommentarer, der alle er videregivet til studielederen for 

de pågældende eksamener.  Generelt udtrykkes tilfredshed med eksamensform, og administration, samt at 

eksamenerne  giver tilfredsstillende grundlag for at vurdere de studerendes niveau.  

 

Klage/ankesager, der har kun været en enkelt ankesag , hvilket må opfattes som et udtryk for, at de 

studerende generelt er tilfredse med deres eksamensforløb. 

 

Censor-IT  

Censor-IT er et elektronisk system til udviklet til censorallokeringer, kontaktoplysninger og registreringer af 

anvendte censorer, censoransøgninger og beskikkelser. Systemet muliggør endvidere udtræk af statistiske 

oplysninger vedr. eksamener.  

Det elektroniske udpegningssystem er designet til at sikre, at reglerne vedr. censorens ansættelser, 

gentagen censur og gensidig censur overholdes. Der har under de nuværende regler været en tendens til, 

at nogle censorer har været anvendt ofte, medens enkelte sjældent er tilbudt censuropgaver. I 2017 har 51 

af censorkorpsets medlemmer været censorer, heraf har 13 fungeret ved begge institutioner.  

Allokering af censorer i Censor-IT  til de enkelte eksamener sker ved, at eksamensadministrationerne 

indtaster den aktuelle eksamen (fagområde), universitet og eksaminator. Censor-IT udvælger op til  5 

mulige censorer, der opfylder kravene, og kontakter disse pr. mail. De valgte censorer skal inden 24 timer 

svare, om de er interesserede i at være censor ved den pågældende eksamen. Censor-IT udvælger en af 

censorerne, og denne vil modtage elektronisk besked. Får man ikke censoropgaven,  vil man ikke få 

yderligere besked. 

Den valgte censor vil herefter modtage eksamensmaterialet og anmodning om censorevaluering 

elektronisk. 



Rejseafregning sker ” manuelt” efter bilag, der indsendes. Oplysninger vedr.  system findes på 

censorformandskabets hjemmeside for henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet . 

 Censor-IT indføres fra 1. april 2018,   

 

Digital eksamen,-opgavebesvarelser, karaktergivning og indberetninger- fungerer på begge 

tandlægeskoler, der er ikke indkommet kommentarer eller klager til censorformandskabet. Det er en 

forudsætning for at kunne fungere som censor, at man accepter digital eksamensbehandling, hvilket derfor 

er pointeret i censoratopslaget for beskikkelsesperioden 2018-2022.  

  

Beskikkelse af nyt censorkorps 

Det nuværende censorkorps beskikkelsesperiode udløber 31. marts 2018. Med ansøgningsfrist 1. november 

2017 blev censorater for perioden 1. april 2018 til 31.marts 2022 opslået i relevante tidsskrifter, og der blev 

rettet henvendelse til institutionerne med opfordring til aktivt at identificere og opfordre nye censorer til at 

ansøge. Det meget begrænsede antal censorer i det nuværende odontologiske censorkorps har gjort det 

svært at leve op til ministeriets indskærpede forordning om valg og brug af beskikkede censorer. I 

regelstramningen præciseres, at censorer ikke må fungere ved et institut, hvor de indenfor de seneste to år 

har været ansat. Det påtaltes endvidere, at gentagen censur skal undgås, samt at gensidig censur ikke må 

finde sted. Alle censorer skal bruges mindst hvert andet år, og om muligt på flere institutioner. Det 

odontologiske censorkorps har derfor indskærpet reglerne for tilsætning af censorer i overensstemmelse 

med reglerne.  

Ved ansøgningsfristens udløb var det klart, at for visse fagområder var der alt for få eller ingen ansøgere. 

Ifølge censorbekendtgørelsen skal  25% af censorerne udskiftes ved nybeskikkelsen, hvilket yderligere 

reducerede ansøgerfeltet. Efter en større indsats er det lykkedes at rekruttere censorer til de dårligst 

besatte områder, en del af disse må dog efterbeskikkes. 

 

 

Censorformandskabet vil gerne takke de afgående censorer for deres interesse og for det store arbejde, de 

har udført i den nuværende beskikkelsesperiode. 

 

Risskov, 2018-03-08  

På formandskabets vegne 

 

 



 Judith Autrup , formand                                                                            Alireza Sahafi, næstformand 

                                        

 


