
Det første job som
nyuddannet tandplejer 
Som nyuddannet tandplejer kan man være 
både spændt og nervøs for at starte sin nye 
tilværelse på en travl klinik. Vi har spurgt 
vores dygtige tandplejer, Asmat, om hvordan 
han oplevede sin start på klinikken og 
hvilke udfordringer, han som nyuddannet 
stod med. Læs med her.

Hvor hørte du om os, og hvad fik dig til at 
søge jobbet?

Få måneder inden min sidste eksamen, 
oprettede jeg en profil på dentaljob, hvori-
gennem vores HR-chef, Britta, kontaktede 
mig. Jeg kendte faktisk ikke selv klinikken, 
men jeg har mange bekendte, som talte 
begejstret om stedet. Til samtalen fik jeg et 
rigtig godt indtryk af klinikken, så jeg 
var ikke i tvivl om, at jeg skulle takke ja til 
jobbet. Asmat, tandplejer

‘‘Særligt den unikke 
patientoplevelse, 

klinikken har fokus på, 
tiltalte mig meget.,,



Hvordan oplevede du din opstart samt 
dit introforløb på klinikken? 

De første 2 uger fulgte jeg primært 
vores ledende tandplejer, Sofie, mens 
hun havde patienter. Men jeg fik også 
mulighed for at følge nogle af vores 
andre tandplejere og vores tandlæger. 
Det gjorde, at jeg fik indblik i hver-
dagen på klinikken og i forskellige 
cases og behandlingsmuligheder. Der 
er ingen tvivl om, at de 2 ugers intro-
forløb var med til at give mig en god 
start på klinikken. Særligt som ny-
uddannet, hvor man godt kan være lidt 
usikker på det hele og lige skal lære, 
hvordan man reelt set gør tingene i 
praksis. Jeg lærte også meget om 
klinikkens høje faglige niveau, og 
hvordan vi tager imod vores patienter 
og behandler dem hos os.

De to ugers introforløb gjorde også, 
at jeg fagligt lærte meget, fordi man 
følger behandlere med fyldte bøger og 
en masse forskelligartede behandlings-
behov. Vi gennemgik også cases og 
lavede behandlingsplaner samt over-
slag, så jeg havde mulighed for at stille 
spørgsmål og få endnu bedre indblik i 
det faglige. Alt det gjorde, at jeg følte 
mig godt rustet til at sidde alene med 
patienter og udføre de behandlinger, 
som de sidste tre år på skolebænken, 
havde klædt mig på til. Dog var jeg 
stadig ikke helt overladt til mig selv, 
da Sofie fulgte op på mine patienters 
journaler og røntgenbilleder og gav 
feedback til dem. Det sikrede, at jeg 
bedre forstod, hvorfor vi gør tingene på 
en bestemt måde på vores klinikker.

Hvad kan du særligt godt lide ved 
klinikken?

Noget af det, jeg allerbedst kan lide 
ved at arbejde på klinikken er, at vi i 
fællesskab stræber efter at give vores 
patienter en unik oplevelse.

Vi hjælper blandt andet hinanden  
med at vurdere og diskutere 
behandlingsplaner, så vi hele tiden 
bliver bedre sammen og på den måde 
sikrer den høje kvalitet for vores 
patienter. Vi er gode til at sparre med 
hinanden, og de, der har mange års 
erfaring, er gode til at lære fra sig og 
inddrage os nye tandplejere. 

På klinikken har vi også løbende 
interne og eksterne kurser, som gør, at 
vi altid er med på den nyeste viden 
indenfor faget. Senest var vi til Euro-
perio, hvor vi blandt andet lærte en 
masse om international forskning i 
parodontitis. 

Generelt er der en rigtig god atmos-
fære på klinikken. Der er god energi 
og et godt fællesskab med respekt 
for hinanden. Vi har også løbende 1:1 
samtaler med vores ledende tandplejer, 
hvor vi taler om, hvordan vi har det på 
klinikken samt sikrer løbende faglig ud-
vikling. Sidst, men ikke mindst, så har vi 
en lækker frokostordning, hvor vi hver 
dag får dejlig, sund mad – det betyder 
meget i en travl hverdag. 



Hvad var det sværeste ved at starte som 
nyuddannet? 

Det er, som i alle andre job, hårdt at 
starte i et nyt job, når man ikke har så 
meget erfaring. Vi har selvfølgelig haft 
patienter på skolen, men det kan slet 
ikke sammenlignes med dét at have 
en dagligdag på klinikken. Her er der 
meget fokus på, at tingene gøres 
korrekt, og at vores valg kan begrundes 
fagligt, så det er klart, at det tog noget 
tid at vænne sig til. Jeg har dog altid 
haft blod på tanden, og jeg stræber 
efter at være blandt de bedste, så den 
stejle læringskurve var helt sikkert 
også noget, der tiltalte mig.

Hvad er det allerbedste ved dit arbejde?

Det er helt klart det daglige møde med 
nye mennesker. Det gør, at jeg hver dag 
vågner op og glæder mig til at komme 
på arbejde. Det gør min hverdag en 
tand sjovere, hvis jeg kan mærke, at 
mine patienter har haft en god 
oplevelse, og de føler, at jeg har taget 
godt hånd om dem. Det er altid fedt at 
få anerkendelse fra mine patienter – 
det giver en slags indre ro at vide, at 
jeg har gjort et godt stykke arbejde.


