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PRESSEMEDDELELSE  

Klinikkerne slås om ledige tandlæger 
Tandlægemanglen præger alle regioner vest for Storebælt. De seneste tal fra Akademikernes A-kasse viser, 

at der i øjeblikket kun er 17 ledige tandlæger vest for Storebælt. Og manglen på tandlæge skaber ventetider 

på tandeftersyn, og derfor vælger flere klinikker nu at hente deres tandlæger i udlandet. 

Riften om de ledige tandlæger intensiveres, og klinikkerne kigger til udlandet for at få besat de ledige 

stillinger.  

”Vi valgte at ansætte en portugiser, som flyttede til Danmark med sin hustru for at få et job. Vi havde søgt i 

flere måneder i Danmark, men fik ingen ansøgere, og derfor valgte vi at gå lidt utraditionelt til værks. Vi 

tilbød at hjælpe med både at finde bolig og betale sprogundervisning, som en del af opstartsforløbet”, 

fortæller klinikejer og tandlæge Iben Rahbek-Borre, tandlægen.dk Vejen.  

Og der er ingen tvivl om, at der skal tænkes kreativt, hvis de ledige stillinger skal besættes, for 

efterspørgslen vil stige i de kommende år, hvor en stor gruppe ældre tandlæger går på pension. 

Hos tandlægen.dk, der er en kæde med over 60 klinikker, tiltrækker man de nyuddannede ved at tilbyde 

bootcamp, supplerende uddannelse og netværk for nyuddannede tandlæger, så de hurtigt får suppleret 

deres skoleuddannelse med både teori og praktisk erfaring.  

”Vi oplever stor efterspørgsel efter tandlæger på vores klinikker, og vi lægger mange kræfter i at rekruttere 

- specielt til vores klinikker vest for Storebælt. Det er helt tydeligt, at udbuddet ikke er et stort nok”, siger 

HR-direktør Lene Court-Payen, tandlægen.dk og fortsætter ”vi er ikke i tvivl om, at optaget på de to 

tandlægeskoler bør øges for at imødekomme efterspørgslen fremover. Når vi slår stillinger op vest for 

Storebælt, får vi i gennemsnit tre ansøgere til hvert job, og er der tale om barselsvikariater, får vi ingen 

ansøgninger. Det er jo helt uholdbart med tanke på, at størstedelen af de nyuddannede er kvinder i den 

fødedygtige alder”. 

Efterlysning af politisk handling 
I februar i år afviste tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, at der var behov for et øget 

optag på tandlægeskolerne og henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området. 

”Det er muligt, at i et stort teoretisk regnestykke går udbud og efterspørgsel lige op. Det vil sige, hvis alle 

ledige er villige til at flytte efter et job og der ikke er nogen, der går på barsel, tager efteruddannelse, søger 

orlov eller har andre typer længerevarende fravær. Men den hverdag, vi står overfor, viser et noget mere 

broget billede, og derfor kan vi bare appellere til, at der bliver gjort noget fra politisk side – meget hurtigt”, 

siger Lene Court-Payen. 
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Fakta 

Ledige tandlæger: 

Nordjylland 4 

Midtjylland 8 

Syddanmark 5 

Sjælland 36 

Kilde: Akademikernes a-kasse 

 

Søren Pinds svar på forespørgsel om tandlægemangel: 

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/441/svar/1466628/1858427.pdf 

Ledige stillinger for tandlæger ses på dentaljob.dk  

Kontaktinformation: 

• HR-direktør Lene Court-Payen, tandlægen.dk. Tel. 22 44 15 48, mail: lcp@tandlaegen.dk 

• Tandlæge Iben Rahbek-Borre, tandlægen.dk Vejen. Tel. 70400146 

• Akademikernes a-kassse, Per Floding. Tel. 93 59 0044 
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