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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.

Velkommen som medlem 
i Danske Tandplejere.

Elisabeth Gregersen
Formand

Sammen styrker vi  
tandplejernes muligheder

Danske Tandplejeres 
sekretariat
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MIKKEL DALSGAARD 
SEKRETARIATSCHEF  
md@dansktp.dk

LOUISE STOUGAARD SUNDELL  
POLITISK KONSULENT  
lss@dansktp.dk

KRISTINE HEDEGAARD
JURIDISK KONSULENT  
khe@dansktp.dk 

ROBERT BARRIT SØRENSEN
JURIDISK KONSULENT  
rbs@dansktp.dk 

PIA TOFTBJERG 
KURSER, ØKONOMI OG  
MEDLEMSADMINISTRATION  
pto@dansktp.dk

PIA FABIENKE 
ADM. REDAKTØR  
plf@dansktp.dk

Danske Tandplejeres sekretariat træffes 
alle hverdage mellem kl. 10-15 på 82 30 35 40 

eller ved at skrive til info@dansktp.dk



Vi er Studenterudvalget  
i Danske Tandplejere
Vi er klar til at fortælle dig 
om dine medlemsfordele  
i Danske Tandplejere. Du 
kan møde os på skolen,  
og du er velkommen til at 
kontakte os. 

I Studenterudvalget arbejder 
vi med arrangementer og 
idéer, som kan give flere lyst 
til at være studentermedlem. 
Vi er bindeled mellem de stu-
derende på de to uddannel-
sessteder, Institut for Odon-
tologi og Oral Sundhed (IOOS) 

ved Aarhus Universitet og 
Skolen for Klinikassistenter 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 
info@dansktp.dk.

Trine Lyhning Secher 
IOOS-AU

Emil Dissing Nielsen
SKT-KU

Emma Rose Jacobsen 
SKT-KU

Aml Saleh
SKT-KU

Jeppe Poulsen  
IOOS-AU

Adelina Gashi  
IOOS-AU
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Vis faget frem
Ved indmeldelse får du et navneskilt med dit navn og fagtitel. 

Det er i det personlige møde, at vi 
hver især formidler, hvad det er, vi 
kan udrette med vores fag. Derfor er 

det vigtigt, at patienterne ved, at du er tandplejerstuderende! Når 
du er uddannet tandplejer, har du adgang til at bære tandplejernes 
flotte fagemblem.

Læs mere på dansketandplejere.dk/emblem

Skriv til os på
info@dansktp.dk
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Få adgang til mere på 
dansketandplejere.dk

Sådan retter du dine  
medlemsoplysninger

Få adgang til sider, service 
og arrangementer kun for 
medlemmer. Her følger en 
vejledning.

Når du klikker på ikonet med 
hængelås, får du adgang til 
login-felterne, hvor du skal 
skrive dit medlemsnummer på 
5 cifre samt et kodeord. 

Lad os antage, at du mangler 
begge dele.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE
 
1.  Under login-felterne vælger 

du ’Har du glemt dit kode-
ord?’

 
2.  Nu kan du sende en mail 

til dig selv, der oplyser dig 
om dit medlemsnummer og 
giver dig adgang til at vælge 
et kodeord. For at få mailen 
skal du skrive din mail- 
adresse. 

3.  I den mail, du modtager, 
kan du se dit medlems- 
nummer ved ’Kære xxxxx’. 
Længere nede i mailen får 
du adgang til at nulstille 
dit kodeord/vælge et nyt 
kodeord. 

DER KOMMER IKKE  
NOGEN MAIL TIL MIG? 

Mailen lander ofte i mappen 
[Uønsket post], som også kan 
hedde [Spam] eller [Reklame].
Ring 8230 3540, hvis du ikke 
får mailen. 

Når du er logget ind på 
dansketandplejere.dk har 
du adgang til at se de med-
lemsoplysninger, som Dan-
ske Tandplejere har om dig, 
og du kan også selv rette i 
dine oplysninger.

Du får adgang til ’Din profil’ 
via det lille person-ikon øverst 
til højre for søgefeltet. 

HUSK AT RETTE

•  Ved flytning/ny adresse
•  Ny mailadresse  
•  Nyt telefonnummer  
•  Nyt efternavn
• Ændret uddannelsesdato

Tilmeld din kontingent- 
indbetaling til PBS
Hvis du tilmelder din 
kontingentindbetaling til 
Betalingsservice, sker be-
talingen automatisk hvert 
kvartal, dvs. 4 gange om 
året. Du slipper dermed for 
besværet med girokortet. 

Ved tilmelding til Betalings-
service skal du bruge følgende 
oplysninger: 

Bank reg.nr. 0400
Kontonr. 4025537225
PBS 02954397
Deb. gr. nr. 00001
Kundenr. [dit medlemsnr.]

Vær opmærksom på, at du 
skal fortsætte med at betale 
med girokortet, indtil du kan 
se opkrævningen på din  
betalingsoversigt.
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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. 

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

Basis ulykkesforsikring 
- dækker hele døgnet

Ansvarsforsikring ved 
praktik i udlandet

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. 

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.

Ring 33 48 58 98 eller  
se runa.dk/merevaerd

PFA KRITISK SYGDOM OG PFA LIV
Når du dimitterer sørger Danske Tandplejere for, at du er omfattet af forsik-
ringen PFA Kritisk Sygdom og PFA Liv i det første halve år som nyuddannet, 
dvs. fra 1. juli til 31. december . Efter det halve år vil indbetalingen til forsik-
ringen indgå som en fast del af din arbejdsgivers pensionsindbetaling til PFA 
Pension.

Som studentermedlem er du omfattet af Danske Tandplejeres  
ansvarsforsikring i forbindelse med et eventuelt praktikophold i 
udlandet*. Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at gøre 
skade på en patient eller patientens ejendele.
 
* Forsikringen dækker hele verden med undtagelse af USA og Canada.
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Økonomisk støtte til studie- 
ophold og aktiviteter
Studentermedlemmer kan 
hvert år søge økonomisk 
støtte til sundhedsfremmen-
de projekter samt praktik- og 
udvekslingsophold. 

Der er 20.000 kroner i puljen 
pr. år, og der kan tildeles op til 
2.000 kroner pr. projekt/akti- 
vitet og op til 2.500 kroner pr. 
person til praktikophold og 
udvekslingsophold.

Få mere at vide på  
dansketandplejere.dk 
/studenterlegat

Danmark bedste studiekonto
Som medlem kan du få  
Danmarks bedste studie-
konto med en høj rente,  
billig kassekredit samt  
andre gode medlemsfordele 
i Lån & Spar. 
 
Danske Tandplejere er medejer 
af banken, og du kan regne 
med, at din bankrådgiver er 
opdateret om dine jobudsigter, 
løn og arbejdsvilkår. 

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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Ved faglige lectures kan du 
teste relevante produkter, 
høre oplæg og få ny viden. 
  
To til tre gange om året invi- 
terer 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.

Faglige lectures på skolerne
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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

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

Nyhedsbreve
Brug Danske Tandplejeres 
medlemsgrupper på Face- 
book til at holde dig orien- 
teret 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

Deltag på medlemsmøderne 
og opbyg et fagligt netværk 
allerede i din studietid.

Der afholdes medlemsmøder 
i alle fem regioner både forår 
og efterår. Som studenter-
medlem er du velkommen på 
møderne, der byder på faglige 
oplæg, nyheder fra fag og for-
ening, hygge med kollegaerne 
og noget godt at spise. 

På møderne har du en unik 
mulighed for at skabe kontakt 
til de tandplejere, der måske 
bliver dine kommende kolle-
gaer. 

Invitation til medlemsmøder 
udsendes pr. mail. Du kan 
også holde dig orienteret i 
medlemsbladet.

Tilmeld dig på
dansketandplejere.dk
/tilmelding

Facebookgrupper

Deltag på medlemsmøder
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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

Jobannoncer 
Sørg for at tilmelde dig 
job|nyt allerede i din studie- 
tid, så du kan danne dig et 
indtryk af jobmuligheder.

Når du nærmer dig det sidste 
semester, kan det være nyttigt 
for dig at abonnere på nyheds-
brevet job|nyt, der orienterer 
dig om nye jobannoncer hver 
uge.

SÅDAN TILMELDER DU DIG 

1.  Log ind på  
dansketandplejere.dk  

2.  På ’Din profil’ markerer  
du job|nyt på listen med 
nyhedsbreve.

Bare lige for at slå det fast 
én gang for alle. Danske 
Tandplejere er IKKE en 
a-kasse.

Studerende, der er medlem af 
Danske Tandplejere, kan mel-
de sig ind i FTFa, der er den 
a-kasse, som Danske Tand-
plejere anbefaler. Det er gratis 
at være medlem af FTFa, så 
længe du er studerende og  
opfylder følgende tre krav:

• er under 30 år
•   ikke tjener over 231.864 

kroner om året eller har 
indkomst ved siden af.

•  ikke er på offentlig for-
sørgelse (SU må du gerne 
modtage). 

Er du over 30 år, koster det 368 
kroner pr. måned. Kontingen-
tet er fradragsberettiget. 

Læs mere på ftfa.dk 
/din-situation/studerende/

Gratis a-kasse 
som studerendeTag en smuttur med vennerne eller på familieferie til Berlin 

og bo i Danske Tandplejeres lækre ferielejlighed.



 Få mere at vide på 
  dansketandplejere.dk 

eller kontakt os:

info@dansktp.dk
82 30 35 40


