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• Skolerne for Klinikassistenter og Tandplejere 
• Tandlægeskolerne i Århus og København 
• Faglige selskaber (DPS, NFH, DSSO) 
• Andre kursusarrangører 
• Internationale sammenslutninger og akademier  
       (fx IADH, EAPD, IAPD) 



På AU og KU: 
 
Modulbeskrivelse for modul 9 
Tandpleje - Borgere med særlige behov 



1991 

2001 

2009 

1980 



Skriftsamling i Pædodonti, (dansk), 2. eds. 1980:   
 10 kapitler, ingen specialtandpleje 
 
Pedodontics – a clinical approach (på engelsk), 1. eds., 1991:  
 19 kapitler, 2 kapitler relateret til special tandpleje 
 - Medically compromised children 
 - Dentistry with handicapped children 
 
Pediatric dentistry – a clinical approach (på engelsk) 1. eds., 2001: 
 23 kapitler, 3 kapitler relateret til special tandpleje 
 -  Children with chronic health conditions – implications  for oral health 
 - Dental care for the disabled child and adolescent 
 - Child oral health care and the dental team (competence centres) 
 
Pediatric dentistry – a clinical approach (på engelsk) 2. eds., 2009: 
 23 kapitler, 2 kapitler relateret direkte til special tandpleje 
 - Children with chronic health conditions – implications  for oral health 
 - Dental care for the child and adolescent with disabilities  



Revision er netop påbegyndt. 
Ny lærebog forventes færdig i 2015 
Udvidelse fra 23 til 26 kapitler. 
 
 3 nye kapitler er planlagt 
 - Etik 
 - Overgreb og omsorgssvigt 
 - Genetik 



 Lov- og regelgrundlaget for tandlægers virke i 
hovedtræk 

 
 Overblik – Tandplejens organisation 

 Hvem er berettiget?  

 Hvad er de berettigede til? 

 Hvor foregår det? 
 

 Voksentandplejen: Overenskomstens principper og 
anvendelse 
 

 Særligt tilskud til tandpleje for voksne 
 

 Patienters klageadgang 
 
 



• Holdninger 
• Kommunikation 
• Samspil med omgivende personer,  
      ledsagepersoner, værge, ‘tolk‘ 
• Samspil med myndigheder, forvaltninger 
• Tværsektorielt arbejde 



Tandklinikker med adskillige tandlægestole,  
OR afd., og specialtandpleje klinikker  
knyttet til i samme hus, oftest med  
separat indgang  



En tværgående klinisk disciplin, der applicerer 

principper fra andre odontologiske discipliner, 

medicin og samfunds- og adfærdsvidenskaber til 

fremme af oral helse og løsningen af 

odontologiske problemer hos børn og unge på 

såvel individuelt som kollektivt niveau 



 Specifik faglig odontologisk kompetence 
 Evne til at kommunikere med børn og unge, 

samt deres forældre 

 Forstå børnenes ”sprog” 

 Triangulering 
 Holdninger til børn 

 Børns behov for respekt 

 Børns kompetencer 
 ‘Sårbare børn’ 
 Børn med særlige behov, fysisk handicap eller 

psykisk udviklingshæmning 

 



Er rettet mod borgere, der på grund af  
       vidtgående fysisk, intellektuel, medicinsk         
       betinget, emotionel, sensorisk, psykisk  
       eller social funktionsnedsættelse ikke kan  
       modtage et sufficient tandplejetilbud i  
       det almene tandplejesystem 

Behovet for tandlægespeciale i omsorgs- og specialtandpleje, august 2011 



 Tandplejeren 

 Sundhedsfremme 

 Klinisk, individuel profylakse og tilvænningsbehandling 

 Diagnostik af orale sygdomme (TA, PA) 
 Børnetandlægen 

 Diagnostik og behandling af alle former for tandsygdomme  

 Dentition- og okklusionsudvikling - Samarbejde med ortodontist 
 Specialtandlægen i Pædodonti 

 Diagnostik af komplekse og sjældne sygdomme og anomalier i det oro-
faciale kompleks  

 Behandling af børn med generelle helbredsproblemer  

 Behandling af sjældent forekommende sygdomme og anomalier 

 Behandling af børn med væsentlige kooperationsproblemer, herunder  

     vågen sedering og tandbehandling i generel anæstesi 

 Udvikling af fagområdet 

 Vejledning, rådgivning, evaluering 



- Små faglige selskaber  

- Formaliseret videreuddannelse mangler 
- Danmark halter bagefter lande, vi  
   kan sammenligne os med, hvad angår  
   kliniske specialer (kvalitetsløft i patient- 
   behandlingen) 

Opbygning og vedligeholdelse af faglig og klinisk 
kompetence, som rummer håndtering og gennemførelse 

af behandling af komplekse patienttilfælde? 



• Planlægge og varetage vanskelige behandlinger 
• Konsulent og mentor for øvrige tandlæger  
     i tandplejen 
• Bidrage til udvikling  
• Bidrage til organisering 
• Bidrage ved evaluering af tandplejen 
 







• Vægtlægning på kliniske opgaver, og- kompetence 
• Medicinske komplekse problemstillinger,  
    inkl. stort medicinforbrug 
• Adfærd, forskellige typer af udfordringer 
• Vågen sedering og behandling i GA 
• Viden om psykiatri 
• Kommunikation 
• Tvær- og interdisciplinært samarbejde  
    om komplekse patientgrupper 
• Patientsikkerhed 




