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For tandplejere på kommunale
og private klinikker
Af Helle Hornhaver, koordinator for Diplomuddannelsen i oral helse, SKT-AU

DE FØRSTE OTTE 

TANDPLEJERE STAR-

TEDE I EFTERÅRET 

2014 PÅ MODULET I 

OMSORGSTAND-

PLEJE VED DIPLOM-

UDDANNELSEN I 

ORAL HELSE. MODU-

LET ER DYBT RELE-

VANT I TIDEN. LÆS 

MED OG OVERVEJ, 

OM DETTE MODUL 

ER RELEVANT 

FOR DIG.  

Der har været fokus på omsorgstandpleje i pressen den seneste tid, både 
i fagblade og andre medier: Shared Oral Care, servicee� ersyn af omsorg-
standplejen, artikler med dokumentation af mundhygiejneprogrammer, 
nye hjemmesider med information til borgerne og mange tværfaglige 
projekter i kommunerne. 

Ældretandpleje får ikke en mindre vigtig rolle i fremtiden. De ældre bor-
gere lever længere og bevarer egne tænder i langt højere grad end tidli-
gere. Det betyder, at kravene til forebyggelse og behandling øges, både i 
omsorgstandplejen og i privat praksis, da gruppen af ældre o� e har fl ere 
almensygdomme og en omfa� ende medicinering, der er en udfordring 
for tandsundheden. 

Det var dermed et højtaktuelt modul, som de første o� e tandplejere star-
tede på i e� eråret 2014. 

En del af undervisningsdagene var der fælles undervisning med modulet: 
Tandpleje for borgere med særlige behov på Videreuddannelsen i odonto-
logisk praksis. Det betød, at det var muligt at tilbyde fl ere emner og un-
dervisningsdage end normalt på et 5 ECTS modul, og ikke mindst; mange 
spændende undervisere der er eksperter og ildsjæle på hvert deres felt.

For tandplejere i begge sektorer
Da SKT fi k de første ansøgninger til modulet var der også en ansøgning 
fra en tandplejer i privat praksis. Det var umiddelbart en overraskelse, så 
SKT kontaktede straks Eva Thorn Poulsen for at høre, om det nu kunne 
være rigtigt - og det var det! ››

DIPLOMMODUL  
I OMSORGSTANDPLEJE
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Tandplejer Eva Thorn 
Poulsen er ansat på 
en privat klinik i Hor-
sens

Jeg har længe drømt om 
at starte på en diplom-
uddannelse, men øko-
nomien, modulerne og 
familielivet har hidtil 
ikke været optimale for 

at gå i gang. Desuden kan det være dyrt for en privat 
arbejdsgiver at sende sin medarbejder på diplomuddan-
nelse, fordi den ligger i arbejdstiden og er langt fl ere dage 
end fx et kursus. Nok også en af grundene til, at ikke så 
mange privatansa� e har søgt ind endnu. Formand Elisa-
beth Gregersen fortalte på et møde om muligheden for 
at søge økonomisk stø� e til et diplommodul fra Dansk 
Tandplejerforenings uddannelsesfond og opfordrede mig 
til at søge Omsorgstandpleje. Da jeg læste formålet med 
modulet og de emner, der ville blive undervist i, blev jeg 
overrasket over, hvor meget jeg fandt relevant i forhold 
til mit arbejde i privat praksis.

Når man siger omsorgstandpleje, tænker de fl este den 
kommunale tandpleje. Men på vores klinik har vi allerede 

nu en stor gruppe ældre patienter, og denne gruppe vil 
vokse i fremtiden. Desværre bliver der færre optaget i den 
kommunale omsorgstandpleje, og derfor vil den private 
praksis i fremtiden opleve fl ere ældre med et komplekst 
behandlingsbehov. Det er det modulet Omsorgstandpleje 
handler om. 

Det var spændende at beskæ� ige sig med en aldersgrup-
pe, man måske ikke normalt tænker som en selvstændig 
gruppe. At gå på hold med andre tandplejere, der kommer 
fra en hel anden hverdag, har også givet mig et større 
perspektiv på vores lille klinik. Der er nogle af vores faste 
patienter, der på et tidspunkt vil overgå til omsorgstand-
plejen. Denne overgang, og hvordan vi kan hjælpe dem 
videre, er noget, jeg er blevet særligt opmærksom på.

I dag føler jeg mig bedre rustet til at ’spo� e’ udfordringer 
for de patienter, der har gået i vores praksis i en menne-
skealder, og pludselig får det ene problem med tænderne 
e� er det andet. De opdager måske ikke selv, at alderen 
sæ� er sine spor på tænderne, men det gør jeg.

Jeg vil opfordre andre privatansa� e til at overveje modu-
let. Dels fordi 90% slet ikke handler om kommunal om-
sorgstandpleje, og de sidste 10% giver et indblik i tiden 
e� er privat praksis

• Lovgivning – hvad er rammerne?
•  Epidemiologi – hvad ved vi om målgruppen nu og i fremtiden?
• Etik og moral
• Mundtørhed – forebyggelse
•  Sammenhængen mellem almen helse og oral helse
•  Medicin – med fokus på bivirkninger i mundhulen
• Tværfaglighed – muligheder og barrierer
• Karakteristika for målgruppen
• Demens 
• Protetik – muligheder og udfordringer
• Slimhindelidelser
•  Behandlingsprincipper – valg: Over/underbehandling?
• Dysfagi – fejlsynkning
•  Sundheds – og sygdomsbegreber samt sundhedspædagogik

Modulet udbydes igen i foråret 2016 med ansøgningsfrist 15. november 2015

Hold dig orienteret på http://skt.au.dk/uddannelsepaaskt/efterogvidereuddannelse/oralhelse

Emner på modulet 
Omsorgstandpleje
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Tandplejer Alice Han-
sen fra Odense Kom-
munale Tandpleje ar-
bejder udelukkende 
med omsorgstand-
pleje

Jeg har ha�  svært ved at 
fi nde kurser, der tilgo-
deser de problematikker, 
man står med i Omsorg-

standplejen. Her var et helt modul, der udelukkende om-
handlede min dagligdag, den chance kunne jeg på ingen 
måde lade gå fra mig. 

Min fornemmelse er, at der ikke er meget prestige i at 
arbejde med omsorgstandpleje, men da de� e modul blev 
virkelighed, følte jeg det som en form for anerkendelse af 
det område, jeg arbejder med.

Med modulet har jeg fået den nyeste viden på området 
og ikke mindst stor inspiration fra både undervisere og 
medstuderende. Det er ikke o� e jeg møder kolleger som 
arbejder med omsorgstandpleje, men på modulet var der 
ikke andet, og det var fantastisk. Det er meget fagligt 
bekræ� ende at høre ,at man kæmper med de samme di-
lemmaer i Esbjerg og Randers, som vi gør her i Odense. 

Det har været godt for mig at få lov at se mit arbejdsom-
råde gennem andres perspektiv. Man kommer til at stille 
spørgsmålstegn ved ting, man gør i sit daglige arbejde, 
og det i sig selv er udfordrende, for jeg holder af mit job 
og har tænkt, at jeg er god til det, jeg laver, men det viste 
sig, at jeg kunne blive bedre. Man skal være parat til at 
blive udfordret på sin faglighed.

E� er afslutningen på de� e modul havde jeg den samme 
følelse af stolthed, som da jeg afslu� ede min tandplejer-
uddannelse, denne gang er det bare med en bonus på 14 
års erfaring også. 

Moduler i efteråret 2015
Ansøgningsfrist den 1. maj 2015

• Oral diagnostik og prognosevurdering
• Ortodonti I
• Afgangsprojektet

Moduler i foråret 2016 
Ansøgningsfrist den 15. november 2015

• Parodontologi
• Ortodonti II
• Omsorgstandpleje
• Afgangsprojektet

SØG NU!
Tandplejernes
uddannelsesfond
Hovedbestyrelsen uddeler igen i april 
2015 midler fra Dansk Tandplejerfore-
nings uddannelsesfond.

Der er afsat 100.000 kr. årligt til tandple-
jernes videreuddannelse. Det kan både 
være et kort eller flerårigt uddannelses-
forløb. Der kan fx ydes støtte til en hel 
diplomuddannelse eller til enkeltmoduler.  
Der lægges vægt på at uddannelsen er 
anerkendt i uddannelsessystemet med 
ECTS-point.

Det er dig som ansøger, der angiver dine 
behov og pengene kan fx også bruges til 
store transportomkostninger og bøger. 

Ansøgningskema finder du på DTPnet. 
Husk at vedlægge dokumentation fra ud-
dannelsesinstitutionen på, at du opfylder 
optagelseskravene. 

Ansøgningsfrist er den 17. april 2015. 
Ansøgning med bilag mailes til info@
dansktp.dk, att. sekretariatschef Birthe 
Bak Andersen. Næste gang der igen kan 
ansøges om midler fra Dansk Tandplejer-
forenings Uddannelsesfond er i oktober 
2015.
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