
Jobskifte: 
En tandplejers erfaringer
Som erfaren tandplejer vil man gennem 
sit arbejdsliv have brug for at udvikle sig 
fagligt og menneskeligt. En måde at gøre 
det på er at skifte job. Det kan kræve tilløb, 
selv om man inderst inde ved, at det er den 
rigtige beslutning. 

Vi har spurgt vores erfarne tandplejer, Liv, 
om, hvordan det var at starte nyt job hos os, 
og hvilke tanker hun gjorde sig forinden. Liv 
arbejder hos Tandlægerne på Frederiksberg, 
som i alt har 24 klinikrum. Læs med her.

Hvor længe har du arbejdet som tandplejer?

Jeg har arbejdet som tandplejer i 8 år. 
Igennem de 8 år har jeg arbejdet på tre 
relativt store, forskellige klinikker, og jeg har 
været på klinikken her de seneste 2,5 år.

 Liv, tandplejer 

Hvad fik dig til at søge job hos 
Tandlægerne på Frederiksberg?

Jeg ville gerne arbejde på klinikken, 
fordi jeg godt kunne lide dens DNA. 

Det er en stor klinik med mange kom-
petente mennesker. Alle her er utro-
lig engagerede. Mit daglige arbejde 

bliver kun mere spændende af, at der 
er mange kollegaer at sparre med på 

tværs af fagområder. 



Hvilke tanker og bekymringer havde du 
om skiftet?  

Jeg vidste, at der ville være en masse 
nye, spændende ting at lære. Det 
krævede meget energi i starten, da jeg
ønskede at gøre det så godt som 
muligt og suge al den nye viden til mig. 
Men al den energi var godt givet ud og 
kom tifoldigt igen. Jeg havde et stort 
ønske om at arbejde på netop denne 
klinik, så jeg glædede mig til at komme 
i gang, og jeg brugte meget tid på at få 
klinikkens DNA ind under huden. Jeg så 
frem til at udvikle mig som behandler 
og blive en del af det kompetente 
team, klinikken har. Jeg var – og er – 
stolt af at være en del af det, og jeg var 
ikke i tvivl om, at mit valg om at skifte, 
var det rette for mig.

Hvordan oplevede du så reelt job-
skiftet?

Da jeg startede på klinikken, skulle jeg 
lære en masse nye ting, jeg ikke havde 
haft mulighed for at prøve kræfter med 
før - f.eks. blegning, bidskinner og re-
tentionstråde. Som tandplejer her på 
klinikken, laver vi store og detaljerede 
behandlingsplaner, som også jævnligt  
kræver samarbejde med de andre be-
handlere – tandlæger, specialister og/
eller kirurger. Det var nyt, spændende 
og udfordrende for mig. 

Hvad var særligt lærerigt i starten?

Det var helt klart det obligatoriske 
introforløb, hvor de første 14 dage går 
med at blive sat grundigt ind i klinik-
kens DNA og behandlingsmetoder. 
Her følger du alle medarbejderfunk-
tioner: tandlæger, kirurger, reception, 
vores servicecenter og ikke mindst 
andre tandplejere. Det giver en god 
indsigt i alle typer opgaver på klinik-

tilgang til arbejdet. Ved at få en bedre 
forståelse for de forskellige be-
handlingstyper, kan du bedre forklare 
vores patienter, hvad en specifik be-
handling går ud på, og det er virkelig 
noget, vores patienter værdsætter. Der-
udover er medarbejderne på klinikken 
enormt søde, og man føler sig taget 
godt imod. Vi har også en ledende 
tandplejer, vi altid kan sparre med 
– det er guld værd. 

Kan du give 3 gode råd til andre, som 
overvejer at skifte til en ny klinik?   

Du skal være omstillingsparat. Der vil 
altid være forskel på, hvordan for-
skellige klinikker griber opgaver an. 
Det er netop dét, der udgør den enkelte 
kliniks DNA. Man skal finde et sted, hvor 
man har mulighed for at udvikle sig, 
og hvor man er glad i sin hverdag. Vær 
stolt og lydhør overfor det nye. En 
positiv tilgang til de nye udfordringer, 
hjælper dig godt på vej.

 

Et 14 dages introforløb er en 
fast del af onboardingen for nye 

tandplejere på klinikken. 



Hvad kan du særligt godt lide ved 
klinikken? 

Jeg kan særligt godt lide vores 
fællesskab og den høje faglighed. 
Vi er som én stor familie, der alle 
brænder for det samme og det gør 
arbejdet ekstra sjovt. Vi har ofte sociale 
arrangementer, hvor vi kan læne os 
tilbage og hygge os sammen. Det giver 
en god energi og forbindelse mellem 
os kollegaer. 

Hvordan bliver du løbende bedre og 
hvorfor? 

Vi holder os opdaterede på faget, så 
vi sikrer en løbende faglig udvikling. 
På vores frokost- og personalemøder, 
drøfter vi cases – både tandplejere 
og tandlæger imellem. Det sikrer den 
høje faglighed og løbende udvikling. 
Vi går alle op i at give vores patienter 
en særligt god oplevelse, og derfor har 
vi meget fokus på, hvordan vi kan ud-
føre en behandling bedst muligt. Alene 
det, lærer jeg og mine kollegaer utrolig 
meget af. Vi holder også fagaftener og 
kurser, så vi kan blive endnu skarpere 
på det faglige. 

Derudover har vi løbende kalibrering og 
afstemning med vores ledende tand-
plejer, der altid støtter os i at blive de 
bedste.  Vi har også faste 1:1 samtaler 
og udviklingssamtaler. Det sikrer, at vi 
selv har mulighed for at præge vores 
udvikling og profession. 

Hvad er den største læring ved at skifte 
job?

Jeg har lært rigtig meget ved at komme 
til klinikken her. Lige fra specifikke 
behandlingsområder til den unikke 
service- og omsorgsadfærd, som vi 
udviser overfor vores patienter. På 
grund af vores stærke behandlerteam, 
er der altid nogen at gå til og ingen 
spørgsmål er for store eller for små. 
Det gør, at jeg kan sparre med mine 
kollegaer og i fællesskab komme frem 
til den bedste løsning. Hvis du har den 
mindste tvivl i forhold til en behan-
dlingscase, lader du patienten vide, at 
du ønsker at kalibrere med en kollega.  
På den måde sikrer vi også, at ingen af 
vores patienter går ud ad døren før en 
endelig behandlingsplan, er lagt – vi 
tager alle opgaver lige seriøst, og det 
gør patienten tryg.  

 

 


