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af Sabine Westgaard Jensen, tandplejer 

I januar 2019 startede jeg på paro- og diagnostik. Herefter gennemgås bl.a. mikrobiologi, 

PA-MODULET
"trækker ikke tænder ud"

dontologimodulet ved Diplomud-
dannelsen i Oral Helse, som foregår 
ved IOOS i Aarhus. Vi var 7 tandple-
jere på holdet. Fem af os kom fra 
private klinikker i Jylland. En var 
kommunalt ansat og pendlede fra 
København. 

Parodontologimodulet udløser 10 ECTS-point. Prisen var 
28.000 kroner i 2019, men husk at du kan søge økono-
misk støtte fra Tandplejernes Uddannelsesfond. Det har 
jeg selv haft glæde af. Hvis du overvejer at tage modulet i 
foråret 2020, er det nu, du kan søge om økonomisk støtte 
fra uddannelsesfonden, som har ansøgningsfrist den 8. 
oktober 2019 kl. 12. 

Modulet tages som deltidsstudie, og min erfaring er, 
at det går fint i spænd med både fuldtidsarbejde, hus, 
mand, børn, venner osv. Bare man er indstillet på at 
bruge nogle aftener eller noget weekend på at læse de 
artikler, som skal læses fra gang til gang. 

Modulet strækker sig over 10 undervisningsdage fordelt 
over ca. 3 måneder. Hver undervisningsdag tager afsæt i 
et relevant tema. Der lægges ud med sygdomsdefinition 

risikofaktorer og behandlingsplanlægning, herunder 
de enkelte faser i forløbet med initial, korrektiv og 
vedligeholdelsesfasen. Modulet berører også emner 
som parodontalkirurgi og kvalitetssikring af parodontal-
behandling. Undervisningen varetages af medarbejdere 
fra Sektion for Parodontologi ved IOOS. Der er både 
tandlæger og tandplejere blandt underviserne. Der var 
også eksterne undervisere på modulet, der bl.a. stod for 
undervisning om rygestop, orto-behandling af pa-patien-
ter og særloven. 

Vi var på mit hold til mundtlig eksamen i juni. Eksamen 
tog udgangspunkt i individuelle projektopgaver, som var 
bygget op omkring en eksamenspatient. 

Jeg kan kun anbefale andre tandplejere at tage modulet, 
som absolut er med til at opkvalificere og revitalisere til-
gang og håndtering af pa-patienter hjemme på klinikken. 
Jeg vil også sige, at jeg finder det ret tilfredsstillende 
at få disse kompetencegivende moduler på mit cv, og 
mit mål er da også en hel diplomuddannelse. Nedenfor 
fortæller tre af mine holdkammerater, hvad de synes om 
parodontologimodulet, og så kan du jo overveje, om det 
er et modul, du skal satse på. 

Læs mere om Diplomuddannelsen i Oral Helse på health.au.dk/oralhelse 

Tandplejer Brita 
Kammersgaard: 

Som tandplejer ser 
jeg en ære i at være 
uddannet til netop 
det forebyggende 
arbejde som fx 

plakkontrol. På diplommodulet er jeg 
blevet bekræftet i, at plakkontrol er en 
stor del af behandlingen ved parodonti-
tis, velvidende at det ikke er den eneste 
faktor, der spiller ind ved parodontal 
sygdom. Mange andre faktorer som 
fx stress, lav social status, generelt 
nedsat immunforsvar og rygning kan 
også påvirke i negativ retning. På 
modulet har jeg fået en bredere viden 
og en mere systematisk tilgang til mine 
behandlinger. 

Tandplejer 
Anette Rødbro 
Bengtsen: 

Som den ældste 
deltager på holdet 
med 29 års erfaring 
som tandplejer og 

adskillige kurser inden for parodonto-
logien kan jeg stærkt anbefale paro-
dontologimodulet til alle tandplejere, 
der ønsker at komme i dybden med 
denne del af vores virksomhedsom-
råde. Jeg føler virkelig, at modulet 
har givet mig det helt store overblik 
over parodontologien. Samtidig har 
jeg haft de dejlige studiekammerater, 
hvor vi alle har delt vores erfaringer, 
og ingen spørgsmål var for små, for 
pinlige eller for store. 

Tandplejer 
Lotte Vilken 
Pedersen: 

Jeg kan 
helt klart 
anbefale 
parodon-

tologimodulet. Lærerne er 
kompetente, og man bliver 
undervist med afsæt i den ny-
este forskning. En nødvendig 
uddannelse, vil jeg sige, hvis 
man ønsker at skabe struktur 
og kvalitetssikre sin behand-
ling af parodontitis. 
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