
Parodontologi - diplommodul for tandplejere
Diplomuddannelsen i Oral Helse 

Deltag i diplommodulet i parodontolo-

gi og giv din arbejdsglæde og faglige  

stolthed et boost! 

Modulet i parodontologi giver dig  

faglig sikkerhed i alle parodontal- 

behandlingens faser gennem en grun-

dig case- og dialogbaseret undervis-

ning, samt træning på state-of-the-art 

simulationsklinik og patientbehandling 

med brug af avancerede teknikker.

Alt sammen hele tiden koblet tæt sam- 

men med tandplejerfagets faglighed 

og fokus på optimalt samarbejde 

og dialog med den enkelte patient 

og det øvrige team på klinikken. 

Når du kommer hjem på klinikken 

vil du have teknikker, retningslinjer 

og procedurer med dig, som du kan 

implementere direkte på din klinik – til 

glæde for patienterne, klinikken og 

ikke mindst dig selv som behandler.

 Du vil lære en systematisk tilgang til parodontalbehandlingen, så du ikke er i tvivl om, hvordan
du skal vurdere dine patienter og planlægge og udføre deres behandlingsforløb.

 Du bliver præsenteret for helt aktuel forskning fra forskerne selv og får koblet forskningen til praksis 
– du får svar på, hvordan du skal omsætte forskningsresultater til konkrete beslutninger i din kliniske 
praksis, og du bliver skarpere på selv at kunne læse og vurdere forskningsresultater. 

Du får konkret viden og praktiske tips til at håndtere alt fra diagnostik og behandlingsteknik til  
rygestopforløb og risikovurderinger, og du får klarhed og overblik over, hvad du skal se på, når du 
skal vurdere, om du er i mål med behandlingen.

 Du lærer, hvilke tiltag der er solid evidens for at tilbyde dine patienter, og hvilke tiltag der i bedste 
fald blot er spild af tid og kræfter. 

Tandplejer Ida Laug
Colosseum Tandlægerne, København: 

Modulet i parodontologi har virkelig udfordret og ud- 
viklet min viden og måde at tænke om parodontitis på. 
Det har givet mig en faglig ballast, både teoretisk og 
praktisk, og en systematisk og evidensbaseret tilgang til 
behandling af parodontitis, jeg kan tage med “hjem” på 
klinikken. Undervisningen har været på et højt fagligt 
niveau med dygtige og inspirerende specialister inden for 
parodontologien. Jeg har fået en ny tilgang til behand-
ling af parodontitis og føler mig i den grad rustet til at få 
implementeret evidensbaserede behandlingsstrategier i 
det interdisciplinære samarbejde på klinikken.

Tandplejer Anne Mette Buch
Tandlægerne Stjernepladsen, Aarhus: 

Det har været et meget lærerigt og fagligt forløb og spæn-
dende at gå i dybden med parodontologien. Efter mange 
år som tandplejer har jeg genfundet lysten og motivatio-
nen til mit fag. Det er meget inspirerende at lære nyt og 
få genopfrisket sin viden og godt at få systematiseret sit 
arbejde mere, så er det nemmere at formidle alle bud-
skaberne til patienterne. Jeg står nu med en stor faglig 
sikkerhed til stor gavn for samarbejdet med tandlægen 
og andre faggrupper.

FAKTA OM MODULET

•	 	10	undervisningsdage	over	4	måneder	(heraf	er	flere	2	dage	i	forlængelse	af	hinanden)

• Case-baseret modulprøve med udgangspunkt i en patientbehandling fra egen klinik

• Du opnår 10 ECTS-point på bachelorniveau

•  Modulet kan tages selvstændigt, men indgår i Diplomuddannelsen i Oral Helse

•  Mulighed for at søge Danske Tandplejeres uddannelsesfond (som kun yder tilskud til 

kompetencegivende	uddannelse,	ikke	kurser)

•	 Pris:	Kr.	28.000	
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7 AF UNDERVISERNE FRA SEKTION FOR PARODONTOLOGI, IOOS, AU

OVENFOR SER DU FRA VENSTRE
Rodrigo López, professor, sektionsleder, fagansvarlig for parodontologi-modulet / Dorte Kaarup-Christen-
sen, afdelingstandlæge / Morten Kaarup-Christensen, afdelingstandlæge / Ellen Frandsen Lau, lektor / 
Fabio Leite, lektor / Gustavo Nascimento, lektor / Julie Pajaniaye, tandplejer

ØVRIGE UNDERVISERE
Jan Hejle, undervisningstandlæge, IOOS, AU / Marianne Kaas, psykolog, Kræftens Bekæmpelse / 
Morten G. Laursen, specialtandlæge i ortodonti, Sektion for Ortodonti, IOOS, AU / Janne Lytoft Simonsen, 
forskningsbibliotekar, AU Library, Health Sciences 
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Vil du vide mere: Kontakt koordinator for efter- og videreuddannelse 
Helle Hornhaver på hornhaver@dent.au.dk    


