
Tandplejer-
professionen 
– grundlag og værdier  
for tandplejere 

andplejeruddannelsen er en anerkendt grunduddannelse på 
bachelorniveau, som tager afsæt i nyeste forskning og viden

indenfor fagområdet. Autorisation fra Sundhedsstyrelsen, over- 
enskomst med Tandlægeforeningen, overenskomster for offent-
ligt ansatte i kommuner og regionerne samt overenskomst med 
Regionerne for de privatpraktiserende tandplejere er eksempler 
på professionens grundlæggende forudsætninger, eksistens og 
udvikling. 

Der findes et behov i befolkningen for øget tandsundhed som 
netop tandplejerne har ekspertise i at øge. Tandplejernes 
grundholdning er, at livskvalitet hænger sammen med en 
sund mund med sunde tænder, og tandplejeren har de rette 
kompetencer til at udfylde den sundhedsfremmende rolle.

Tandplejernes kerneopgave er i samarbejde med borgerne at 
deres tænder og mund holdes sunde og funktionsdygtige hele 
livet. For at kunne gøre det skal tandplejeren have et fagligt 
højt niveau og forståelse for det enkelte menneskes autonomi 
og situation – og handle overfor borgeren ud fra denne viden. 
Samfundet bør derfor sikre, at tandplejerne er til stede, 
hvor der er behov for sundhedsfremmende, forebyggende og 
vedligeholdende tandpleje. Hovedvægten i arbejdet er kon-
centreret om forebyggelse og behandling af caries, gingivitis 
og parodontitis – sygdomme som tandplejerne med omhu og 
samvittighedsfuldhed arbejder målrettet for, at borgerne helt 
skal undgå eller som minimum minimere skaderne af.
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Tandplejerprofessionens værdier

andplejernes værdier er tydeligt beskrevet i de etiske regler i Dansk 
Tandplejerforenings vedtægter, men grundlæggende kan det siges:

•	 At tandplejerne agerer respektfuldt og ligeværdigt overfor alle borgere, 
kolleger og samfundet

•	 At tandplejerne udviser ansvarlighed i forbindelse med professions-
udøvelsen

•	 At tandplejerne er sundhedsfremmende og forbyggende i deres praksis 
overfor borgerne og samfundet

•	 At tandplejerne er kreative og udvikler egen praksis og dermed bidrager 
til udviklingen af faget

Mission

andplejernes mission er, at alle borgere i Danmark har et funktions-
dygtigt tandsæt hele livet – og med så få indgreb i tænder og mund 

som muligt. Tandplejernes pædagogiske indsigt sikrer, at borgerne får en 
god oplevelse ved tandeftersyn og behandling med fokus på det enkelte 
menneskes tandplejebehov og ønsker. Tandplejerne udbreder budskabet om 
generel sundhed, tand – og mundsundhed og gode vaner, både nationalt og 
internationalt.

vision

andplejerfaget er en del af det samlede sundhedsvæsen og tand-
plejerne bidrager til udviklingen af generel sundhed i samfundet, 

og dermed sædvanligvis til en høj livskvalitet hos den enkelte. Med tand-
plejernes kompetencer kan samfundet fremadrettet spare penge på tand-
behandling, samtidig med at flere i befolkningen får sunde tænder. Hvis 
LEON-princippet efterleves (LavestEffektiveOmkostnings/omsorgsNiveau) 
og tandplejerne får større andel i undersøgelser og behandlinger i tand-
plejen, vil befolkningen få sundhedsfremme og forebyggelse i langt højere 
grad fremover. 

Tandplejerne arbejder for, at der kommer kvalitetsstandarder på tand-
plejeområdet – nationale retningslinjer som skal være guidelines for både 
borgere og behandlere. 

Visionen er at alle i Danmark ved, hvordan man børster tænder og i øvrigt 
holder sine tænder helt rene og også gør det. I dag har 70% af dem, som 
børster tænder flere gange om dagen, en moderat til ringe mundhygiejne på 
trods af, at de fleste kommer til tandpleje mindst en gang om året (KRAM 
2012).

Tandplejerfaget er under konstant udvikling, og tandplejerne skal holde sig 
fagligt ajour gennem hele livet, hvorfor Dansk Tandplejerforening er ophavs-
kilden til efter – og videreuddannelse for tandplejere både i eget regi og i 
samarbejde med andre udbydere.
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faglighed og faglig udvikling

undhedsfremme og forebyggelse er tandplejernes centrale omdrej-
ningspunkt for fagligheden. Med patienten og fagligheden i centrum 

sætter vi vores erfaring, kreativitet og empati i spil. Vi “tematiserer” 
tandsundhed overfor den enkelte borger. Rådgivning og instruktion er 
professionel og altid under hensyn til patientens ønsker, behov og formåen. 
Tandplejerne arbejder anerkendende, ansvarsfuldt og samvittighedsfuldt, 
med fokus på og forståelse for langsigtede løsninger for den enkelte patient.

Undersøgelse og diagnostik er kerneområder i tandplejernes praksis og 
grundlaget for tandplejerens rette behandlingsplanlægning overfor den 
enkelte patient.

Interesse for faget og dets udvikling betyder, at tandplejerne kvalifi- 
cerer sig løbende til større viden og indsigt både klinisk og pædagogisk. 
Tandplejere er opsøgende og udvikler sig løbende i forebyggelses- og 
behandlingsprincipper og i forhold til nye kommunikative metoder –  
herunder anerkendende kommunikation. 

Nye evidensbaserede eller klinisk dokumenterede behandlingsmetoder 
tages i anvendelse af tandplejerne. Tandplejerne vil fremover forske i eget 
felt som det gøres internationalt. 

Tandplejernes arbejdsfelter spænder vidt: Sundhedsfremmende og 
forebyggende tandsundhedsarbejde for alle aldersgrupper, herunder at 
bibeholde det sunde og funktionelle tandsæt. Centralt er det at forebygge 
og vedligeholde borgernes tandsæt i tæt samarbejde med eventuelle 
nøglepersoner.

fagligT saMarbejde

den at gå på kompromis med faglighed bruger tandplejerne sine pæ-
dagogiske redskaber til adfærds- og holdningsændringer, både hos 

patienter og kollegaer med blandt andet et mål om, at alle på klinikken 
arbejder efter den enkelte professions højeste kompetenceniveau. Det 
opnås ved et positivt loyalt samarbejde, hvor man respekterer hinandens 
profession og faglighed, samtidig med at man støtter og hjælper hinanden 
med at holde en høj faglig kvalitetsstandard.

Faglig sparring og samarbejde i udarbejdelsen af behandlingsplaner med 
udgangspunkt i patientens behov og ressourcer er essentiel, ligeledes 
at kommunikationen om behandlingerne foregår på et fagligt og sagligt 
patient- og behandlerniveau, til gavn for borgeren.

Tandplejernes fokus er på samarbejde, faglig kompetenceudvikling, deling 
og formidling af viden, således at der skabes dialog, samtidig med at Dansk 
Tandplejerforenings etiske retningslinjer følges.

Tandplejerne er stærke og stolte af deres tandplejerfaglighed og lader 
sig ikke drage ind i og omvende til en kultur, hvor sundhedsfremme og 
forebyggelse ikke er et centralt tema i patientbehandlingen. 
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Dansk Tandplejerforenings hovedbestyrelse, december 2012

Elisabeth Gregersen, formand

Udover dette dokument er tandplejernes  

professionsgrundlag beskrevet i :

Autorisationsloven 

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om tandplejeres virksomhedsområde 

Vejledning om tandplejeres virksomhedsområde

Lovgivning om tandpleje herunder Journalføringsloven  

Dansk Tandplejerforenings Vedtægter og Etiske Retningslinjer 

Dansk Tandplejerforenings Sundhedspolitik 

Overenskomster og aftaler

Læs mere på: www.dinmund.dk

dansk Tandplejerforening

ansk Tandplejerforening er tandplejernes fælles samlingspunkt 
og netværk, hvor erfaringsudveksling og faglighed styrkes. Dansk 

Tandplejerforeningens øverste myndighed er repræsentantskabet 
som lægger de overordnede retningslinjer for organisationen. Dansk 
Tandplejerforenings hovedbestyrelse leder organisationen mellem 
repræsentantskabsmøderne og tilstræber en løbende og tidssvarende 
udvikling af de organisatoriske ben – løn og ansættelse – og tand-
plejernes faglighed. 

Som medlem af Dansk Tandplejerforening er adgangen til formand 
og sekretariat et enkelt mobilopkald, e-mail eller sms, og der er 
altid plads til en åben dialog, kvalitative input og sundhedspolitiske 
synspunkter.

Fællesskabet blandt tandplejere er meget betydningsfuldt. Det 
styrker vores faglige identitet, vores stolthed af faget og fastholder 
os i, at sundhedsfremme og forebyggelse er klogt, nyttigt og med-
menneskeligt. 
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