
t nyt obligatorisk modul ved Diplomuddannelsen i 

oral helse henvender sig både til børnetandplejen 

og den privatansatte tandplejer. Modulet har fo-

kus på, at tandplejeren udvikler evnen til at indgå i et kvali-

ficeret mono- og tværfagligt samarbejde i forbindelse med

behandlingsplanlægning og prognosevurdering af kom-

plekse patienter. Samtidig undervises i den nyeste viden og 

evidens i forbindelse med temaerne: 

•	 Tandplejens lovgrundlag og rammer

•	  Professionsetik

•	  Den medicinske risikopatient, herunder 

generel medicin og farmakologi

•	  Sammenhæng mellem oral og almen helse

•	 Screening af patienter i forbindelse med nødbehandling, 

herunder differentialdiagnostik

•	  Endodonti og protetik

•	  Cariologi og parodontologi – sygdomsklassifikation

•	  Behandlingsplanlægning og prognosevurdering

•	  Slimhindediagnostik 

•	  Klinisk oral fysiologi

•	  Sammenhængende patientforløb, mono- og tværfagligt 

samarbejde

Otte udvisningsdage med mange fag
Undervisningen delte sig over otte hele dage. Selve modu-

let var et deltidsmodul og skulle derfor gennemføres på 12 

uger, ikke som fuldtidsmodulerne af seks ugers varighed. 

ORAL DIAGNOSTIK OG 
PROGNOSEVURDERING

TEKST: ALICE KRISTENSEN, MODTAGER AF LEGAT FRA DTP'S UDDANNELSESFOND I 2012
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EVALUERING AF DIPLOMMODULET

E

ORTODONTI I

Et must for OR-tandplejere. Dette 
modul har fokus på diagnostik og 
behandlingsplanlægning. 

ORAL DIAGNOSTIK OG 
 PROGNOSEVURDERING 

For tandplejere i privat praksis og 
kommunal tandpleje. Et bredt mo-
dul med fokus på behandlings-
planlægning af komplekse patien-
ter. Modulet kommer hele vejen 
rundt: Traumer, nødbehandlinger, 
protetik, cariologi, parodontologi, 
klinisk oral fysiologi, oral patologi, 
risikovurdering og behandlings-
planlægning mm.

SPECIALTANDPLEJE

Et kort modul med fokus på bag-
grund og behandling af borgere i 
specialtandplejen.

Læs mere på SKT’s hjemmeside
eller kontakt Helle Hornhaver: 
hornhaver@skt.au.dk 
tlf. 8716 8274 / 2899 2279.

Moduler i foråret 2014
 - ansøgningsfrist 15. november 2013

http://skt.au.dk/uddannelsepaaskt/
efterogvidereuddannelse/oralhelse

 Helle Hornhaver, koordinator for 
efter- og videreuddannelse ved 
SKT-AU.



Det gode ved et deltidsmodel er, at det for en arbejdsgiver 

ikke virker så massivt med fraværet. Til gengæld bortfalder 

muligheden for at få statens voksenuddannelsesstøtte 

(SVU) desværre. 

Den første skoledag mødte 14 forventningsfulde elever 

op til undervisning. Otte fra børnetandplejen og seks fra pri-

vat praksis. Forinden havde vi modtaget det meste af pen-

sum samt litteraturlister. Efter introduktion af modulet ved 

Helle Hornhaver, koordinator for efter- og videreuddannel-

se, og Hanne Mohr, skolechef ved SKT-AU, gik undervisnin-

gen i gang. Der var både kliniske fag som protetik, cariologi 

og parodontologi og de mere sociologiske fag som viden-

skabsteori og risikokommunikation. 

Man har på modulet forsøgt at ramme bredt, men når 

der kun er otte dages undervisning, er det mange emner, vi 

skal omkring. Det er så op til eleverne selv at fordybe sig 

yderligere i de emner, som er relevante i forhold til egen ek-

samenspatient.

Eksamen
Det, der fylder rigtig meget i hovedet på de studerende, er 

den forestående eksamen. Hvordan og hvorledes? Mange 

havde ikke siddet på skolebænken på den måde, siden de 

gik ud af døren på SKT for mange år siden. Eksamensformen 

var ved studiestart endnu ikke helt på plads. Man håbede at 

få godkendt en mundtlig eksamen, og det endte også med, 

at vi skulle aflevere et kort oplæg om vores eksamenspa-

tient samt eksamineres mundtligt.

Konklusion om modulet
Det var første gang, modulet blev gennemført. På trods af 

nogle få børnesygdomme kan det kun anbefales, at man 

melder sig til forløbet. At vi både kom fra børnetandplejen, 

undervisningssektoren og privat praksis gav et supergodt 

flow i kommunikationen. Underviserne var både SKT's egne 

lærere, undervisere fra Tandlægeskolen samt konsulenter. 
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I maj 2013 afsluttede 14 tandplejere 
- seks fra privat praksis og otte fra 
kommunal tandpleje - det nye modul: 
Oral diagnostik og prognosevurdering. 
Modulet er obligatorisk, hvis du tager 
hele uddannelsen,  og udbydes igen i 
foråret 2014.

Medlemsfordel

DTP's uddannelsesfond

u kan frem til den 7. november 2013 søge om 

støtte til diplomuddannelse med op til 10.000 kr. 

Dansk Tandplejerforenings hovedbestyrelse  be-

slutter på møde den 8. november, hvem der skal 

modtage støtten. Ansøgningskema finder du på DTPnet un-

der Kurser og arrangementer > Økonomisk hjælp til din efter-

uddannelse. Ansøgningen mailes til info@dansktp.dk senest 

den 7. november 2013. Alle ansøgere får skriftligt svar senest 

en uge efter Hovedbestyrelsens møde den 8. november.

Krav
•	 Du skal være medlem.

•	 Hvis du mod forventning ikke kan gennemføre uddannel-

sen, forpligter du dig til at oplyse om dette hurtigst muligt.

•	 Du vil kunne blive stillet overfor et tilbagebetalingskrav,  

hvis du har opgivet urigtige oplysninger.

•	 Pengene udbetales mod kvittering for afholdte udgifter.

SØG STØTTE TIL DIN DIPLOMUDDANNELSE

I april 2014 kan du igen søge masterlegat med op til 80.000 kr. samt 
diplomstøtte på 10.000 kr. Mens masterlegatet uddeles en gang årligt,

tildeles diplomstøtten to gange. I 2014 i månederne april og oktober. 


