
 

 

Diplomuddannelsen i oral helse 
 

 
I foråret 2015 gennemførte de første tandplejere modulet i 
parodontologi - hvilken betydning har det haft for klinikkerne? 
 

Tandlæge Michael Kristensen, Aarhus Tandcenter 

Diplomuddannelsen har på alle måder været en succes for vores medarbejdere 
og vores klinik - både fagligt og personligt.  

Der er mangel på gode kursustilbud til tandplejere - og de er typisk af kortere 
varighed - så det bliver hurtigt overfladisk og ukonkret. De langvarige ændringer 
efter disse kurser er typisk få eller ingen.  

Med diplomuddannelsen er det helt anderledes. Både Kristine og Tina har fået 
et grundig brush-up på parodontologien på et akademisk og evidensbaseret 
grundlag. Men undervisningen er fortsat meget klinisk relevant - hvordan kan vi 
udrede og hjælpe patienten bedst muligt. Tilgangen til PA-behandlingen er nu 
meget struktureret og konkret - og begge vores tandplejere har nu en køreplan 
klar for pa patienten efter første undersøgelse - og en stor (videns)værktøjskasse 
til at hjælpe dem! 

Vi har altid haft fokus på pa-området og også haft tilknyttet flere tandlæger med 
speciel interesse inden for dette område. Men ingen har kunnet give 
tandplejerne en struktur, som jeg oplever de har nu. Tidligere har de typisk 
spurgt os tandlæger meget til råds i forbindelse med at lægge en 
behandlingsplan for patienten - og det er jo også os, der har det overordnede 
ansvar for patienten. Men min PA-viden er efterhånden 15 år gammel og mit 
fokus er primært på andre områder. Derudover kan det være svær i en travl 
hverdag, at lægge flere behandlingsplaner sammen.  

Nu er de 2 meget selvkørende - lægger selv PA-behandlingsplanen og orienterer 
mig blot om forløbet. Dette giver dem en større arbejdsglæde, at tage 
selvstændige beslutninger og patienten får et bedre flow, da de ikke skal afvente 
tilbagemeldinger fra os. Og jeg har det rigtig fint med blot at være på 
orienteringsplanet og vide, at vi har kompetente og opdaterede medarbejdere på 
opgaven.  

Begge tandplejere har været meget motiverede igennem hele forløbet og glædet 
sig til næste modul. Kristine har endda givet udtryk for, at hun godt kunne 
tænke sig at starte igen, fordi det var så spændende ;-). Dette skyldes 
naturligvis underviserne på uddannelsen, der alle brænder for faget og har 
langvarig undervisningserfaring. De formidler på en meget jordnær og klinisk 
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relevant måde - og har samtidig meget humor, der er vigtigt, når man skal holde 
flokken til ilden. 

Omvendt har mine medarbejdere også knoklet for opgaven - utallige timer er 
blevet brugt i hjemmet på at læse artikler og specielt deres afsluttende opgave, 
er de ikke kommet sovende til. Men det gav jo også flotte resultater til sidst.  

På intet tidspunkt har jeg dog hørt kritik af disse mange timers (frivillige) 
indsats, fordi det har været spændende.  

Så på alle måder har diplomuddannelsen været en succes, kompetente og 
engagerede tandplejere, der brænder endnu mere for deres fag end før, der 
nu kan lægge og udføre PA-planer selvstændigt. Dette har løftet deres 
arbejdsglæde og motivation til et højere niveau, der ikke havde været muligt 
uden uddannelsen - og det kommer alle til gode - både patienten, klinikken og 
naturligvis også behandleren selv. Så der er kun roser til jeres nye uddannelse - 
tak for den ! 

Tandlæge Mads Kirkegaard,  Tandlægerne Boulevarden 39, 
Aalborg 

 På min klinik i Aalborg centrum er vi 4 tandlæger, 2 tandplejere, 4 klinik-                          
assistenter og 1 elev. Jeg har haft tandplejer siden 1985. 

Tandplejer Ulla Andreasen har været ansat hos mig nu i over 20 år.  
I foråret 2015 gennemførte hun diplommodulet i parodontologi på SKT, og 
jeg har i dag fået en supermotiveret, engageret tandplejer, der er 
endnu mere stolt af sit fag og faglighed. 
Jeg har gennem mange år forsøgt at få tandplejerne til at tage honorar 
for det, de laver (tandrodsrensninger) men de har ofte syntes, at det var dyrt for 
patienterne. Nu ved Ulla og kan se, hvad patienterne får for pengene. Hun har   
redskaberne til at forklare det til patienterne – og så forstår de og betaler gerne 
for behandlingen.  
Mange af patienterne, der er blevet reinstrueret igennem mange år, er pga. Ullas 
nye tilgang til sundhedsfremme, blevet motiverede og udfører en meget bedre 
hjemmetandpleje.  
I dag har jeg en endnu gladere tandplejer, der også motiverer os andre - 
det viser sig også tydeligt på “bundlinjen” 
 

Tandlæge Tina Langfeldt, Tandlægerne Gothersgade, Fredericia 

Vores tandplejer, Ajla Asovic, har en fantastisk tilgang til faget.                              
Jeg tilskriver det både hendes naturligt enorme engagement og den sikkerhed 
det giver, at have fordybet sig i området i forbindelse med diplommodulet.               
Det mærkes tydeligt, at Ayla ved, hvad hun taler om.  

Jeg oplever, at patienterne motiveres yderligere netop på grund af den                                                                    
grundige forklaring om parodontitis og årsagen dertil, som altid følger 
instruktionen. 


