
og i vores faglige 
fællesskab

Velkommen på 
tandplejerstudiet
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Du har valgt en fantastisk 
uddannelse. Forude venter 
et spændende studieliv og 
arbejdsliv, der kan udvikle 
sig på mange måder.

Danske Tandplejere arbejder 
for dine muligheder og vilkår 
som studerende og tandplejer. 
Allerede i din studietid har du 
adgang til en række medlems-
fordele og arrangementer, 
som du kan læse om på de 
kommende sider.

Når du skal begynde på dit 
første job, er det Danske Tand-
plejere, der hjælper dig med 
dine løn- og ansættelsesvilkår, 
som er et af vores centrale 
fokusområder. Vi forhandler 
overenskomsterne på både 
det private og det offentlige  
arbejdsmarked.

Danske Tandplejeres faglige 
netværk og fællesskab er en 
styrke for den enkelte tand-
plejer, både når man er på 
studiet og på arbejdsmarke-
det, og helt nødvendigt for at 
forme en fremtid, som tjener 
dig bedst som tandplejer.

Hvorfor melde sig ind i 
Danske Tandplejere?
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Meld dig ind ved studiestart 
og modtag velkomstpakken
Når du melder dig ind ved 
studiestart og senest den 
31. oktober 2022, modtager 
du en velkomstpakke fra 
Danske Tandplejere og en 
række af vores samarbejds-
partnere. 
 
Velkomstpakken indeholder 
bl.a. kittel (vælg mellem flere 
modeller og størrelser),  
navneskilt samt produkt- 
prøver fra en række sam- 
arbejdspartnere, som du kan 
møde på siderne 16-19 i denne 
pjece.

Meld dig ind på  
dansketandplejere.dk 
/indmeldelse
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Se indholdet i velkomstpakken på 
dansketandplejere.dk/studievelkomst
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Vi er Studenterudvalget  
i Danske Tandplejere
Vi er klar til at fortælle dig 
om dine medlemsfordele  
i Danske Tandplejere og  
hvorfor, det er så vigtigt,  
at du melder dig ind. Du kan 
møde os på skolen, og du er 
velkommen til at kontakte 
os. 

I Studenterudvalget beskæf-
tiger vi os med tiltag, der kan 
fremme lysten til at være stu- 
dentermedlem. Vi er bindeled 
mellem de studerende på de 
to uddannelsessteder, Insti-
tut for Odontologi og Oral 
Sundhed (IOOS) ved Aarhus 
Universitet og Skolen for Kli-
nikassistenter og Tandplejere 
ved Københavns Universitet 
(SKT). Og så er vi dem, der 
kobler studielivet sammen 
med foreningen. 

Har du spørgsmål om Danske 
Tandplejeres arbejde og dine 
medlemsfordele eller forslag 
til, hvad vi skal lave af aktivite-
ter på studiet, så tøv ikke med 
at kontakte os, når du ser os 
på skolen eller ved at skrive 
til os.

Det kan også være, at du har 
lyst til at være med i vores 
udvalg. 

Kontakt os ved at skrive til
info@dansktp.dk

Emil Dissing 
Nielsen
SKT-KU

Aml Saleh
SKT-KU

Adelina Gashi 
Udvalgsformand  

IOOS-AU

Emma Rose 
Jacobsen 

SKT-KU

Det kan også være, 
at du har lyst til  

at være med i  
Studenterudvalget. 
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Med dit medlemskab i 
Danske Tandplejere kan du 
opnå 50% rabat på indbo- 
og rejseforsikring og 25% 
rabat på ulykkesforsikring. 

Med en studieforsikring fra 
Runa Forsikring får du tre for-
sikringer i en samlet pakke til 
en rigtig god pris. Du får 50% 
rabat på indboforsikring og 
rejseforsikring med afbestil-
lingsforsikring og 25% rabat 
på ulykkesforsikring. 

Dermed er du og dine ting 
godt dækket ind fra kun 179 
kroner om måneden (2022).

Du skal selv tegne forsikringen 
hos Runa Forsikring. Ring  
33 48 58 98 eller bestil din 
forsikring på runa.dk 
/forsikringer/studieforsikring 

Hvis du ikke tegner en samlet 
studieforsikring, har du stadig 
basis ulykkesforsikringen på 
150.000 kroner via dit med-
lemskab i Danske Tandplejere.

Billige studieforsikringer 
indbo- og rejseforsikring

INDBOFORSIKRING 
•   Dit indbo er forsikret mod bl.a. 

tyveri, vandskade og brand med 
op til 764.900 kroner (2022).

•   En stjålet cykel dækkes med  
op til 15.400 kroner (2022).

•  En kop kaffe ned i den bær- 
bare, så den går død, erstattes 
med pc’ens nyværdi i op til 4 år 
fratrukket selvrisiko.

•   En smadret smartphone  
erstattes med nyværdi i op 
til 4 år fratrukket selvrisiko.

•    Kommer du til at skade andre 
eller andres ting, dækker Runa 
Forsikring din udgift til erstat-
ningen. Selvrisikoen er kun 
1.190 kroner (2022).

REJSEFORSIKRINGEN  
DÆKKER I HELE VERDEN 
•  Forsikringen er inklusiv  

behandlingsudgifter og hjem-
transport, hvis du bliver syg.

•  Du er også dækket ind,  
hvis du eller din bagage  
bliver forsinket.

•  Forsikringen dækker også  
skiferie og aktive rejser.

•  Afbestillingsforsikring  
er med i prisen. 

Som studentermedlem er 
du dækket døgnet rundt af 
en basis ulykkesforsikring. 

Din basis ulykkesforsikring 
gennem Danske Tandplejere 
dækker dig med en forsik-
ringssum på 150.000 kroner. 
Også hvis du skulle komme 
ud for en ulykke på studiet og 
klinikken. 

Runa Forsikring anbefaler en 
højere individuel dækning, 
og hvis du ønsker det, kan du 
tage kontakt til Runa Forsik-
ring for at høre nærmere og få 
en billigere forsikring, når du 
allerede har Danske Tandple-
jeres basis ulykkesforsikring.

Basis ulykkesforsikring 
- dækker hele døgnet

Når du ikke længere er stude-
rende, kan du bruge din basis 
ulykkesforsikring i Danske 
Tandplejere til at få en billi-
gere ulykkesforsikring i Runa 
Forsikring, da der bygges oven 
på den forsikring, du har hos 
Danske Tandplejere, og som er 
betalt op til en forsikringssum 
på 150.000 kroner.

Ring 33 48 58 98 eller  
se runa.dk/merevaerd
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Økonomisk støtte til studie- 
ophold og aktiviteter
Studentermedlemmer  
kan hvert år i januar søge 
økonomisk støtte til sund-
hedsfremmende projekter 
samt praktik- og udveksling- 
ophold. 

Der er 20.000 kroner i puljen 
pr. år, og der kan tildeles op til 
2.000 kroner pr. projekt/aktivi-
tet og op til 2.500 kroner pr.  
person til praktikophold i Dan-
mark eller i udlandet.

Få mere at vide på  
dansketandplejere.dk 
/studenterlegat

Studiekonto
Danske Tandplejere er  
medejer af Lån & Spar, 
og det giver dig klare  
fordele – naturligvis.  
 
Du får blandt andet: 
•  Danmarks højeste rente  

på studiekontoen 
•  Gratis Visa/Dankort  

og Mastercard
•  En personlig rådgiver,  

der har særlig kendskab  
til studielivet.

Få mere at vide på
dansketandplejere.dk 
/studiekonto

Kontakt Lån & Spar Bank  
på 33 78 19 33

Som medlem af Danske Tandplejere kan du også blive medlem 
af Forbrugsforeningen, som er Danmarks største indkøbs-
forening.  
 
 Med Forbrugsforeningen får du:
•  Et bonuskort til 4.500 butikker,  

restauranter og webshops.
•  Bonus på alt  

– også det der er på tilbud.
•  Intet minimumskøb  

– bonus fra første krone.
•  0 kroner i kontingent det første år.  

Herefter koster det 132 kroner om året.
 
Se hvor du kan shoppe med bonus på forbrugsforeningen.dk

Spar penge, når du shopper
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Medlemsbladet Tandplejeren
Tandplejeren udkommer  
6 gange årligt og følger op 
på, hvad der sker i og om-
kring tandplejerfaget.  
 
“Jeg glæder mig altid til det 
nye medlemsblad. Der er rig- 
tig gode informationer og nyt-
tige artikler, som gør mig stolt 
af mit fag og bekræfter mig i, 
at jeg har valgt det rigtige stu-
die, og at vi har en forening, 
hvor vi sammen kan udvikle 
os og støtte hinanden,” siger 
Adelina Gashi fra Studenter-
udvalget.

Se tidligere udgaver  
af Tandplejeren på  
dansketandplejere.dk 
/medlemsblad

Ved faglige lectures kan du 
teste relevante produkter, 
høre oplæg og få ny viden. 
  
To til tre gange om året  
inviterer Danske Tandplejere 
studentermedlemmer til fag- 
lige lectures, som finder sted 
på skolerne. Her bydes på fag-
lige oplæg om dentale hjælpe-
midler og produktløsninger, 
en sandwich og en goodiebag.

Emnerne spænder vidt fra 
den seneste teknologi inden 
for fx elektriske tandbørster 
og tandblegning til produkter, 
der understøtter den orale 
mikrobiota eller lindrer mund-
tørhed.

Som studentermedlem 
modtager du nyhedsbreve 
særligt rettet mod dig som 
tandplejerstuderende.  

Du kan herudover tilmelde 
dig andre nyhedsbreve efter 
behov. Det gælder fx nyheds-
brevet job|nyt, hvor du hver 
uge får besked om nye job- 
annoncer. 
 
Se hvordan du tilmelder dig  
på dansketandplejere.dk 
/nyhedsbreve

Faglige lectures på skolerne

Nyhedsbreve
Brug Danske Tandplejeres 
medlemsgrupper på  
Facebook til at holde dig  
orienteret og netværke med 
andre studentermedlem-
mer og tandplejere i hele 
Danmark. 

Du kan både blive medlem af 
en gruppe for studentermed-
lemmer og en gruppe for alle 
medlemmer i Danske Tand-
plejere, hvor du har adgang til 
faglige debatter og informa-
tion.

Se medlemsgrupper på
dansketandplejere.dk 
/facebookgrupper

Facebook- 
grupper
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Hvad koster medlemskab?
Som studerende får du de første 3 måneders medlemskab 
gratis. 
 
Medlemskab koster derefter 63 kroner pr. måned som studerende.

Få hjælp fra dit første job 
I den sidste del af studiet 
klæder Danske Tandplejere 
dig på til arbejdsmarkedet 
og hjælper dig til en god 
start. 

Vi sørger for, at du som  
dimittend bliver klædt på  
til en god og tryg start på  
arbejdslivet og får svar på  
dine spørgsmål. 

Danske Tandplejeres juridiske 
konsulenter hjælper dig med 
din ansættelseskontrakt og 
lønforhandling mv.  
 
For at få adgang til juridisk 
rådgivning som nyuddannet 
tandplejer, skal du være med-
lem senest 12 måneder før,  
du dimitterer.

Lejligheden er på 56 m2 med 
stue og køkken-alrum. Der 
er 6 sovepladser til voksne 
samt en barneseng fordelt på 
de 2 rum. Lejligheden ligger 
centralt i Prenzlauer Berg med 
masser af atmosfære og et 
bredt udvalg af restauranter, 
butikker og seværdigheder. 
Det tager kun 25 minutter 
med offentlig transport at 
komme fra lufthavnen Berlin 
Brandenburg Airport til lejlig-
heden, og kun 15 minutter fra 
Berlins hovedbanegård. 

Få mere at vide på  
dansketandplejere.dk/berlin

Ferielejlighed
Tag en smuttur med vennerne eller på familieferie til Berlin 
og bo i Danske Tandplejeres lækre ferielejlighed.
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 tandex.dk

Giv os et kald eller fang os på Instagram Giv os et kald eller fang os på Instagram 
når emnet profylakse dukker op. Vi har når emnet profylakse dukker op. Vi har 
alle de produkter du skal bruge til det!alle de produkter du skal bruge til det!

 47 38 10 01 

Vi ønsker dig Vi ønsker dig 
god fornøjelse  god fornøjelse  
med studiet.med studiet.

*Fluorid og sukkerfrit tyggegummi bidrager til at  
vedligeholde tændernes mineraliseringen. Den  
gavnlige effekt opnåes, når 1 stykke tyggegummi  
tygges i mindst 20 min., 5 gange dagligt, efter mad/
drikke. Nydes som en del af en varieret og balanceret 
kost og en sund livsstil. Overdreven brug kan virke 
afførende. Ikke egnet til børn under 12 år. Oral-B 
benyttes med licens fra P&G.

*

SENSODYNE  

REPAIR & PROTECT
DEEP REPAIR

LIVET ER FOR KORT TIL 
ISNINGER I TÆNDERNE

*Danner et beskyttende lag på de følsomme områder af 
tænderne.  Børst 2 gange dagligt for varig beskyttelse 
mod isninger
**Ved anvendelse 2 gange dagligt
PM-DK-SENO-22-00016 23/03/2022

Klinisk dokumenteret 
hjælp til langvarig 
beskyttelse** mod isninger 
i tænder

Beskytter følsomme 
tænder ved at lindre 
isninger i tænderne, styrke 
emaljen og vedligeholde 
sundt tandkød**

Opbygger et reparerende 
lag* på områder med 
eksponeret dentin
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Velkommen på 
Tandplejerstudiet 
- vi glæder os til 
samarbejdet!

ULTRADENT.EU
© 2022 Ultradent Products, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.eu.ultradent.blog

Følg os!

PROUD TO CARESunstarGUM.dk

For et SUNDERE 
TANDKØD!
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SUNDE TÆNDER 
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Velkommen på tandplejeruddannelsen
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PROFESSIONEL, 
REN FØLELSE 
HVER DAG

På udkig efter en 
praktikplads eller et studiejob 

under din uddannelse? Future Tooth
Protector

Når du melder dig ind ved studiestart og senest 
den 31. oktober 2022, modtager du en vel-
komstpakke fra Danske Tandplejere og en 
række af vores samarbejdspartnere, der 
sammen med Danske Tandplejere ønsker 
dig en god studiestart.

Meld dig ind på 
dansketandplejere.dk/indmeldelse

Meld dig ind ved  
studiestart og modtag 
velkomstpakkenZENDIUMZENDIUM

ØNSKER NYE ØNSKER NYE 
TANDPLEJER-TANDPLEJER-
STUDERENDESTUDERENDE  
VELKOMMEN.VELKOMMEN.

165941 - Unilever, Zendium annonce .indd   1165941 - Unilever, Zendium annonce .indd   1 11.08.2022   10.4111.08.2022   10.41



 Få mere at vide 
 og meld dig ind på 

 dansketandplejere.dk 

eller kontakt os:

info@dansktp.dk
82 30 35 40


