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Din uddannelse på Tandlægeskolen har givet dig den nødvendige basale teoretiske viden og de grundlæggende praktiske ind-
sigter, og du er nu klar til at opbygge klinikerfaring. 
I tandlægen.dk arbejder du på én eller flere klinikker, og du kommer til at samarbejde med andre klinikker i kæden. Din faglige 
udvikling vil tage fart, blandt andet fordi du kan dele dine erfaringer og få input fra en stor kreds af kolleger.  Du har mulighed for 
at netværke i de faglige fællesskaber, og du kan trække på viden og erfaring fra kolleger fra andre klinikker i kæden. 
I tandlægen.dk sætter vi fagligheden meget højt og arbejder systematisk med kvalitet. Patienterne skal opleve, at vores værdier 
faglighed, omsorg, samarbejde og engagement skinner igennem helt ind i det enkelte klinikrum.  
 

tandlægen.dk – faglighed i fokus
tandlægen.dk har et ønske om at være kendt som Danmarks fagligt stærkeste tandlægekæde. Kæden blev etableret i januar 
2016, hvor de første klinikker blev købt op, og siden er det gået stærkt. Ved indgangen til 2018 var der mere end 60 klinikker i 
kæden og over 800 ansatte. Når vi vokser med en fart, som tandlægen.dk har gjort det seneste år, er det vigtigt, at fagligheden 
følger med, da dårlig kvalitet hos én behandler kan smitte af på hele kæden. Derfor har vi oprettet faglige fællesskaber og et 
fagligt råd, der sikrer gode rammer for kvalitet og faglighed i alle led. 
 

Kom godt i gang som tandlæge i tandlægen.dk
Du er ansat på én eller flere tandlægen.dk klinikker, og det er klinikejeren på den/de klinikker, du er ansat på, du aftaler dine 
ansættelsesvilkår med. Som nyuddannet tandlæge i tandlægen.dk får du også: 

• Fast tilknyttet supervisor  
• Modulopbygget kursusprogram samt deltagelse på kædens årlige fagdag for alle ansatte i kæden 
• Netværk for nyuddannede i tandlægen.dk
• Fagligt netværk med erfarne kolleger i det Faglige Fællesskab Almen Tandbehandling
• Adgang til tandlægen.dk’s øvrige Faglige Fællesskaber efter interesse og ønske
• Mulighed for ”føldage” på specialiserede klinikker i tandlægen.dk 
• Mulighed for at målrette din faglige udvikling i forhold til dine karriereønsker og yderligere uddannelse/specialisering
• Eventuel mentorordning
 

Fast tilknyttet supervisor
Det er klinikken, der varetager din introduktion i det daglige kliniske arbejde. I aftaler indbyrdes hvem, der er din supervisor. I af-
taler også rammerne for jeres samarbejde. Måske fungerer daglige tavlemøder bedst for jer, måske skal I aftale ugentlige konfe- 
rencer eller noget helt andet. Vigtigst er, at du føler dig tryg og har mulighed for at få hjælp, når du har behov for det. 
Nogle af de største udfordringer, nyuddannede tandlæger typisk oplever, er at håndtere de kliniske retningslinjer i praksis og have 
tilstrækkeligt tempo i patient-flow uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du aftaler direkte med din daglige supervisor hvilke 
patienter, du skal have, hvilke behandlinger du føler dig helt fortrolig med, hvilke du gerne vil have hjælp til og på hvilken måde. 
Benyt lejligheden til så ofte som muligt at kigge mere erfarne kollegaer over skulderen. Du kan måske få lov at assistere de an-
dre tandlæger på klinikken. Diskuter med dem, hvorfor de gør, som de gør, hvis det er anderledes, end det du har lært, når der er 
lejlighed til det. 

Velkommen til tandlægen.dk



År 1-3 i tandlægen.dk
I tandlægen.dk får du også meget andet, der støtter og accelererer din faglige udvikling:  

• tandlægen.dk kursuspakke
• Boot camp i tandlaegen.dk hovedkontor – 2 dage 
• Endo-i-praksis – 2 x 1 dag
• Seminar i fast protetik/CAD-CAM – 2 dage
• Kommunikation på tandklinikken – 1 dag
• Kirurgi og implantologi i privat tandlægepraksis – 2 dage

• Følordning på klinik med fokus på kirurgi og/eller implantater, endodonti eller evt. andre fokusområder
• Tandlægeforeningens startpakke for nyuddannede tandlæger 
• Netværk for nyuddannede tandlæger - nationalt
• Fagligt Fællesskab for Almen Tandbehandling - regionalt
• Mentorordning efter lyst og behov
• tandlægen.dk årlige Fælles Fagdag
• Karrieremuligheder og sparring om dine ønsker og drømme som tandlæge
 
På sidste side finder du det detaljerede program over uddannelsespakken med datoer, så du kan få det både i kalender og aftale-
bog med det samme. Datoerne længere ud i fremtiden bliver tilføjet, når de bliver kendt. 
 

tandlægen.dk kursuspakke 

Boot camp
En grundlæggende introduktion til tandlægen.dk og vores særlige kendetegn. Den indledende boot camp finder sted på  
hovedkontoret i Lyngby og er med overnatning. På campen er der tid til, at du får opbygget en god team spirit med de øvrige  
nyuddannede tandlæger på tværs af kæden.  
Videndeling, optimering af egen læring og samarbejde indgår også blandt andet med hjælp fra formanden for Det Faglige Råd 
Thomas Kofod.

Endo i praksis seminar
Du har formentlig allerede erfaret, at rodbehandlinger er mere varierede og komplekse end dem, du mødte på skolen. På dette 
modul strammer vi op på de kliniske procedurer og systematiserer kriterierne for hvilke rodkanaler, du straks kan kaste dig over, 
og hvilke du bør vente med, til du har lavet mindst 100 af dem, der er lige ud af landevejen. Endvidere sætter vi spot på hvilke, du 
skal overgive til klinikkens endo-tandlæge og hvilke, du skal henvise til tandlæger, der har helt særlig ekspertise i endodonti. Vi 
diskuterer også samarbejdet med klinikassistenten ved rodbehandlinger, og hvor du eventuelt kan forenkle processen. 
Modulet er koordineret af tandlægerne Jørgen Buchgreitz, Thomas Harnung og Kasper Holm-Busk, der alle er ansat i  
tandlægen.dk og modtager henvisninger på endodontiske behandlinger.  

Fast protetik og CAD/CAM – på vej mod den digitale tandklinik
Tandbehandling bliver i stigende grad digital, og på kurset vil vi give dig indsigt i de nyeste muligheder inden for digital behand- 
ling. Modulet omhandler også præparationsteknik, de mange nye restaureringsmaterialer og indikationerne for at anvende dem, 
kvalitetsvurdering af aftryk – uanset om de er traditionelle eller scannede, og hvorfor kronerne ikke passer uanset analog eller 
digital teknik. 
Modulet er koordineret af tandlægerne Mikkel Buchgreitz og Jens Pilemand, der på deres klinik i Allerød har fuldt integreret in-
house produktion. 

Kommunikation på tandklinikken
Kædens værdier er blandt andet omsorg og engagement. Her spiller vores kommunikation med patienter og hinanden en væsent-
lig rolle. Seminaret tager udgangspunkt i grundlæggende kommunikationsteori, 1:1-dialog, motivation, argumentationsteknik og 
konflikthåndtering. Kommunikation er et meget væsentligt element for at blive opfattet som en god tandlæge og en god kollega.   



Kirurgi og implantologi
På dette seminar repeterer vi teorierne om de enkle kirurgiske indgreb og fokuserer på vurdering af sværhedsgraden af de kirurg- 
iske procedurer. Vi diskuterer også, hvordan du kommer i gang med de mere enkle indgreb og får kirurgi og implantatbehand- 
linger sat ind i en klinisk hverdag.  
 
Følordning på klinikker med fokus på endo, CAD/CAM og kirurgi
Minimum to dages følordning på en klinik i kæden, der har fokus på et eller flere af de nævnte fagområder. Formålet er dels  
at lære af de bedste og dermed tidligt indarbejde mere avancerede metoder i egen rutine, og dels at få et indtryk af, hvad det  
betyder at arbejde fokuseret med et enkelt behandlingsområde.  
 
 
Tandlægeforeningens startpakke for nyuddannede
I tandlægen.dk bliver du tilmeldt hele Tandlægeforeningens startpakke for nyuddannede. I alt 55 kursustimer fordelt over 2-3 år. 
Startpakken indeholder en række kurser, der ruster dig effektivt til at stå på egne ben som tandlæge. 

Ny i praksis - vejen til et spændende og udfordrende arbejdsliv 
Du får kendskab til mange af de forhold, som de fleste unge tandlæger finder udfordrende. Fx tandbehandlingsydelserne og de 
tilknyttede regler samt de ansættelsesmæssige overvejelser, du skal gøre dig ved karrierestart. 
Kursusgivere: Isabel Brandt Jensen, jurist, HR- og fagchef og Ole Marker, tandlæge, underdirektør, Tandlægeforeningen
 
Faglig dag for nyuddannede I
Lær at lave verdens bedste plastfyldninger, men ikke på rekordtid. Optimale plastfyldninger kræver tid og øvelse, men lidt gode 
fif og systematisk teknik er ikke at fornægte. 
Kursusgiver: Jan Frydensberg Thomsen, tandlæge, Colosseumklinikken København  
 
Faglig dag for nyuddannede II
Kurset omhandler stifter og opbygninger, registreringer i forskellige kliniske situationer, helkeramiske restaureringer og valg af 
cement og cementeringsmetodik.
Kurset belyser disse emner og viser kliniske eksempler, der vil gøre et valg i dagligdagen lettere. Et “must” for alle nyuddannede 
tandlæger.
Kursusgiver: Jan Frydensberg Thomsen, tandlæge, Colosseumklinikken København
 
Hygiejnetjek - har du styr på NIR’en? 
Et vigtigt gå-hjem-møde om de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for tandklinikker. Når I kommer hjem på klinik-
ken, er I klædt på til at arbejde videre med hygiejnen i de daglige rutiner og leve op til gældende regler.
Kursusgiver: Marianne Koch Uhre, tandlæge MPH, Tandlægeforeningen
 
Få styr på dine journaler
Journalen er og bliver tandlægers vigtigste dokumentation for, at vi har gjort vores arbejde godt nok. Optimal og effektiv jour-
nalføring er et vigtigt dagligt værktøj til behandlingsplanlægning, og det er muligt at gøre det “rigtigt”, uden det skal fylde hele 
“sendefladen”. Det gælder om at have styr på alle regler og krav. 
Kursusgiver: Ole Marker, tandlæge, underdirektør, Tandlægeforeningen
 
Årskursus
Tandlægeforeningen afholder hvert år Årskursus over tre dage. Årskursus afholdes i Bella Center. Deltagelse i første Årskursus  
er gratis. 
 
 
Netværk og Fagligt Fællesskab
Videndeling og erfaringsudveksling er en del af det DNA, der kendetegner tandlægen.dk. Vi kalder det Faglige Fællesskaber.  
Det enkelte faglige fællesskab mødes 2-4 gange pr. år fysisk og benytter digitale medier til kommunikation i de mellemliggende 
perioder.
I tandlægen.dk bliver du straks en del af to netværk:
 
Netværk for nyuddannede tandlæger
De nyuddannede tandlæger i tandlægen.dk, der starter indenfor samme kalenderår følges ad til boot camp, seminarer etc.  



Det Faglige Fællesskab - Almen Tandbehandling
I dette Faglige Fællesskab deles viden og erfaringer om undersøgelse og diagnostik, herunder røntgen og eventuelt CBCT samt 
alle de behandlinger, der hører med til det daglige kliniske arbejde. Netværket behandler også problemstillinger om planlægning 
af behandling, kommunikation med patienten, henvisningsindikationer og meget mere.  
 

Mentorordning
Alle nyuddannede tandlæger, der ansættes i tandlægen.dk har mulighed for at få tilknyttet en mentor. 
Dette vil oftest være en tandlæge fra en anden klinik i kæden. I bestemmer i fællesskab, hvad samarbejdet mellem mentor og 
mentee skal omfatte, og hvornår og hvordan I mødes. Det kan være en enkelt gang eller et længere forløb alt efter dine ønsker og 
behov.  
 

tandlægen.dk Fælles Fagdag
Hvert år typisk i starten af september mødes alle medarbejdere i tandlægen.dk til Fælles Fagdag – en dag med mange kurser og 
foredrag under et fælles fagligt tema. Noget er for alle, og andet kan vælges efter den enkeltes interesser og arbejdsopgaver, 
uanset om disse er tandbehandling, reception, administration, hygiejne, kvalitetssikring, ledelse eller andet. 

Fortsat kompetenceudvikling
Som tandlæge bliver du aldrig færdiguddannet. Måske skal du på fagkurser for at følge med i udviklingen. Måske skal du på sigt 
være medlem af danske eller europæiske specialforeninger. Måske skal du uddanne dig inden for ledelse, kommunikation, som 
coach eller underviser. 
I tandlægen.dk arbejder vi med en række karrierespor for tandlæger. Det kan være: 

• Faglig fokusering/specialisering fx endodonti, kirurgi, bidfunktion/oral fysiologi, æstetik eller noget helt andet
• Ledelse, hvis du har et ønske om at blive virksomhedsansvarlig tandlæge eller klinikansvarlig i kæden
 
Spørgsmål om kurser og uddannelse samt ønsker og muligheder for karriere er en del af de årlige medarbejderudviklingssamtaler. 
Du kan også henvende dig til tandlægen.dk’s uddannelseskoordinator og få en snak om ønsker og muligheder.
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Fælles fagdag 
7. sep.

1-2 ”føldage” 
på endo-klinik

Afrundings-
seminar og 
karrieredag

Ny i praksis
5. okt. eller 

2. nov.

Kommunika-
tionsdag

November

Fast protetik 
og CAD/CAM 

seminar 
Januar

Overens- 
komst

”Føldage” på 
CAD/CAM 

fokusklinik

Deltagelse i regionale faglige fællesskaber om almen tandbehandling + fagligt fællesskab for nyuddannede tandlæger

Deltagelse i regionale faglige fællesskaber om almen tandbehandling + fagligt fællesskab for nyuddannede tandlæger

Regionalt Fagligt Fællesskab evt. fokusering

Undgå 
journalens 
faldgruber

“Føldage” 
på kir/impl 
fokusklinik

Faglig dag for  
nyuddannede 1 

Jan/feb

Årskursus 
2020

Har du styr  
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