FREMTIDENS
KOMPETENCEPROFILER
Kommunale og regionale
tandklinikassistenter
Spot på nye kompetencer og nye opgaver i fremtiden
på den kommunale og regionale tandklinik.

K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T
DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE
FA K U LT E T

KOMMUNAL

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED

Fremtidens kompetenceprofiler
for kommunale og regionale
tandklinikassistenter
Fremtidige tendenser
Om ti år vil befolkningen i de skandinaviske lande bestå af flere ældre med flere egne tænder end i dag. Behovet for tandpleje vil i takt
med denne udvikling føre til øget behov for tandpleje, der mest hensigtsmæssigt vil kunne leveres af tandklinikassistenter og tandplejere.
Skal tandklinikassistenterne kompetent kunne udføre disse opgaver, vil der være behov for nye kompetencer.

Teknologiudvikling
Nye teknologier vil kræve nye kompetencer. Nye organisations-og samarbejdsformer vil kræve nye kompetencer.
Krav til øget patientsikkerhed og nye forventninger til patientbehandlingen vil kræve nye kompetencer.
Her stiller vi skarpt på nedenstående spørgsmål omkring nye kompetencer, nye opgaver og forventet uddannelsesniveau.

n Hvilke

kompetencer er der brug for i fremtiden?

n Hvilke

opgaver er der, der skal løses?

n Hvilke

kurser eller uddannelser giver de kompetencer,

der skal til for at løse opgaverne?
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I år 2025 har den færdiguddannede tandklinikassistent følgende kompetencer:
I det følgende beskrives et bud på de samlede kompetencemål for tandklinikassistenten i 2025.
Opdelt i niveauer i opgavefordelingen; tandklinikassistenten kan; tandklinikassistenten kan selvstændigt;
tandklinikassistenten kan selvstændigt efter uddelegering:

TANDKLINIKASSISTENTEN KAN:
n Omsætte teoretisk viden fra alle fagområder i tandklinikassistentens arbejde, herunder kunne anvende ny
teknologi og arbejde innovativt

n Medvirke ved journalføring samt selvstændigt føre journal ved uddelegeret behandling af patienter efter foreskrifterne
n Medvirke ved information, vejledning og instruktion af patienter i forbindelse med behandlinger på baggrund
af basal viden om sundhedspsykologi og sundhedspædagogik

n Medvirke til udvikling af god intern kommunikation og godt samarbejde samt bidrage til et sundt
fysisk og psykisk arbejdsmiljø på klinikken

n Medvirke til tandklinikkens arbejde med kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og dokumentation

TANDKLINIKASSISTENTEN KAN SELVSTÆNDIGT:
n Tilrettelægge og gennemføre ergonomisk korrekt assistance ved enhver form for tandbehandlinger i samarbejde
med det øvrige odontologiske personale

n Pleje og vedligeholde instrumenter og apparatur, herunder kunne foretage egenkontrol
n Planlægge, koordinere og gennemføre en optimal procedure for klinisk hygiejne, så smitterisici overfor personale
og brugere elimineres mest muligt

n Håndtere, opbevare og bortskaffe materialer og medikamenter efter gældende forskrifter og regler under
hensyntagen til miljøet

n Anvende digitale redskaber til administration og kommunikation med patienter, myndigheder og klinikkens
øvrige samarbejdspartnere

n Varetage klinikadministrative opgaver, herunder kunne ajourføre data i klinikkens it-systemer
n Planlægge og give bedst mulig patientservice med fokus på kvalitet og etik i samarbejde med andre
n Optage, efterbehandle og journalisere intraorale og ekstraorale røntgenbilleder med overholdelse af reglerne
for strålebeskyttelse samt medvirke ved vurdering af billedkvaliteten, når tandlægen eller tandplejeren beder om det.

TANDKLINIKASSISTENTEN KAN SELVSTÆNDIGT EFTER UDDELEGERING:
n Tilrettelægge og udføre uddelegerede profylaktiske opgaver målrettet den enkelte patient, herunder aktivt forholde
sig til delegering af arbejdsopgaver i forhold til patienter

n Udføre hele eller dele af behandlinger efter uddelegering, herunder aktivt kunne forholde sig til delegering af
arbejdsopgaver i forhold til patienter

n Tage aftryk og fremstille modeller (digitalt eller konventionelt) samt udføre enkle laboratoriearbejder
n Anlægge infiltrationsanalgesi
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Fremtidige hovedområder
for tandklinikassistents
kompetencer
Forudsætningen for at kunne leve op til de forventede/identificerede fremtidige tendenser er at opnå kompetencerne
inden for de fire hovedområder. Vi anbefaler, at allerede uddannede tandklinikassistenter arbejder på at sikre sig
disse efterspurgte kompetencer. Det er muligt med Akademiuddannelsen i odontologisk praksis, der bygger videre
på de erfaringer og kompetencer, klinikassistenten har erhvervet sig igennem sit arbejde.
Hvert hovedområde udpeger særlige fagområder, som kan opnås ved bestemte uddannelsesniveauer.

n Kommunikation og samarbejde
n Digitalisering inden for odontologien
n Samfund og sundhed
n Grundlæggende viden i forhold til tandfaglige områder

AKADEMIUDDANNELSEN I ODONTOLOGISK PRAKSIS
Uddannelsen giver mulighed for at varetage flere selvstændige patientopgaver og/eller administrative opgaver på klinikken
og har fokus på faglig udvikling, teamsamarbejde, kommunikation og kvalitetsudvikling. Alle moduler kan tages som enkeltfag.

DE OBLIGATORISKE MODULER PÅ UDDANNELSEN ER:
n Kommunikation i tandplejen
n Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

DE VALGFRIE MODULER PÅ UDDANNELSEN ER:
n Administration og drift af tandklinikker
n Implantologi og kirurgi
n Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
n Tandpleje for børn og unge
n Ortodonti
n Protetik
n Tandpleje for borgere med særlige behov
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Grundlæggende viden om
tandfaglige områder

ANATOMI OG FYSIOLOGI
n Kroppens anatomi og fysiologi
n Kraniets anatomi
n Hoved- og halsmuskler
n Mundhulens anatomi og fysiologi
n Mundhulens nerve- og blodforsyning
TANDMORFOLOGI
n Tændernes opbygning
n Tanddannelse
n Tanddannelsesforstyrrelser
n Tændernes frembrudstider
n Tandskiftet (herunder mineralisering)
n Resorption og frembrud
n Tændernes og tandsystemets nomenklatur

FARMAKOLOGI
n Almen farmakologi
n Bivirkninger og interaktion
n Administration, recepter og ordination af medicin i tandlægepraksis
n Regler for indberetning af bivirkninger

SYGDOMSLÆRE
n Almene sygdomme
n Forholdsregler ved sygdomme i forbindelse med

tandbehandling, herunder risiko for komplikationer
n Den medicinske komplicerede patient
n Borgere med særlige behov, herunder risikopatienter
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Digitalisering i odontologien
DIGITALISERING
n Digitale færdigheder – håndtering af data og beherske ny teknologi
n Digitale redskaber inden for behandling, dokumentation,

administration, markedsføring
n Digital fremtid inden for branchen
n IT-sikkerhed
INNOVATION
n Kreativitet
n Innovative metoder i opgaveløsningen

Samfund og sundhed
SAMFUNDSFAG
n Tandplejen i samfundet (tandplejen som samfundsinstitution, behov for
tandsundhed, lovgivning og administration)
n Tandplejen i et internationalt perspektiv
n Organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen
i fagforbund og arbejdsgiverforeninger
ERGONOMI
SUNDHED
n Arbejdsrelaterede sygdomme
n Sundhed og livsstil i et personligt, erhvervsrettet
n Ergonomiske korrekte arbejdsstillinger
og samfundsmæssigt perspektiv
n Kroppen og ergonomi (relevant anatomi, f.eks. muskler,
n Krop og sundhed (herunder personlig hygiejne, livsvilkår,
knogler og led)
kost, fysisk form
n Sundhedsfremmende arbejde
ARBEJDSMILJØ

SERVICE OG KVALITET

n Arbejdsmiljølovgivning

n Definition af begrebet service og kvalitet

n Fysisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø

n Sammenhængen mellem kvalitet og service

herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og
arbejdsgiverforeninger
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Kommunikation og
samarbejde
PSYKOLOGI
n Udviklingspsykologi (fra fødsel til død)
n Socialpsykologi
n Perceptionspsykologi
n Sundhedsspsykologi
KULTUR
n Andre kulturer
n Menneskesyn
n Værdier
n Respekt for forskellighed
n Majoriteter og minoriteter
n Etik, moral og kultur
KOMMUNIKATION
n Kommunikation- verbal på et skandinavisk og

internationalt(engelsk) sprog og non-verbal
n Feedback (konstruktiv kritik)
n Adfærd og kommunikation
n Konflikter, herunder konflikthåndtering
n Tilpasset kommunikation i forhold til modtager
n Interaktion og kommunikation på tværs af kulturer

SAMARBEJDE
n Konflikthåndtering
n Personligt ansvar i
forhold til samarbejde
med andre, herunder
overholdelse af regler
om tavshedspligt
n Teamsamarbejde internt
og eksternt
n Tværfagligt samarbejde
internt og eksternt

FORMIDLING
n Pædagogik og pædagogisk IT
n Faglig vejledning/rådgivning i forhold til
forskellige modtagere
n Formidle egen faglighed
n Kende begrænsningen i egen faglighed og kunne

formidle denne (faglig stolthed)
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FREMTIDENS
KOMPETENCEPROFILER
Kommunale og regionale tandklinikassistenter
OVERBLIK: AKADEMIUDDANNELSEN I ODONTOLOGISK
VALGMODULER

Kommunikation i tandplejen 10 ECTS

Ortodonti				10 ECTS

Service- og kvalitetsudvikling 10 ECTS

Tandpleje for 0-6 årige/non-operativ behandling 10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Tandpleje for børn og unge			

10 ECTS

Protetik					10 ECTS
Administration og drift af tandklinikker

10 ECTS

Tandpleje for borgere med særlige behov

10 ECTS

Implantologi og kirurgi			

10 ECTS

OPBYGNING AF ET MODUL PÅ AOP
n Deltid, 8 -10 dage på skolen i løbet af
et semester (forår eller efterår)
n Læsning, løsning af opgaver og klinisk
arbejde mellem undervisningsdagene
n Modulprøve: Mundtlig prøve 		
med udgangspunkt i de opgaver,
den studerende laver undervejs
n En hel AOP-uddannelse omfatter
60 ECTS point.
n 10 point må være fra andre
uddannelser på akademiniveau.
n Alle moduler kan tages
som enkeltfag
Lagernr. 4409053080 HK Kommunal 01/2019

OBLIGATORISKE MODULER

Denne pjece er lavet i samarbejde med:
Bo Danielsen, skolechef, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet
Caroline Bindslev Hørsted, viceinstitutleder for uddannelse, Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Oral Sundhed, Aarhus Universitet
Conni Parsner, uddannelsesleder, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere- Københavns Universitet
Güler Celik, fagkonsulent, HK Kommunal
Helle Hornhaver, tandlæge, koordinator for efter- og videreuddannelse, Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Oral Sundhed, Aarhus Universitet
Malene Løvbjerg Hansen, repræsentant for tandklinikassistenter i HK Kommunal
Nicoline Lind-Holm Kuhnt, uddannelsespolitisk konsulent, HK Kommunal
Læs mere om projektet her: skt.ku.dk/meddelelser/kontakt/nordplusprojekt/Beskrivelse_af_KA-uddannelsen__r_2025_-_DANSK.pdf
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