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Modulbeskrivelsens  
formål 
Modulbeskrivelsen tager udgangspunkt i bilag 1 i Be-
kendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i 
tandpleje (tandplejeruddannelsen), BEK nr. 731 af 
25.06.2011, samt Studieordningen af 25.04.2012 inkl. 
det lokale tillæg for tandplejeruddannelsen ved Skolen 
for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Uni-
versitet. 

Det forudsættes at de studerende som udgangspunkt 
har en gymnasial uddannelse (uden bestemte fag-
kombinationer eller niveaukrav), eller har reelle kom-
petencer svarende til dette.  

Modulbeskrivelsens formål er at uddybe, hvordan stu-
dieordningens læringsudbytte i de enkelte moduler 
udmøntes i tandplejeruddannelsen ved Skolen for Kli-
nikassistenter og Tandplejere, Københavns Universi-
tet. 

Modul 9 med temaet "Borgere med særlige behov” 
retter sig mod den tandplejefaglige professionsudø-
velse i relation til borgere med særlige behov - herun-
der de særlige etiske og kommunikative udfordringer, 
der knytter sig til sundhedsfremme, forebyggelse og 
behandling af disse grupper. 

Modulbeskrivelsen tager specielt udgangspunkt i fem 
af uddannelsens kerneområder: 

• Sundhedsfremme og -forebyggelse 
• Sundhedspsykologi, -pædagogik og -informatik 
• Undersøgelse, diagnostik og behandling af tæn-

der, mund og kæber i relation til tandplejerens 
virksomhedsområde 

• Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis 
• Tværprofessionel virksomhed og koordination. 

I modulbeskrivelsen indgår en konkretisering af læ-
ringsudbytte, centrale fagområder, indhold i undervis-
ningen, den pædagogiske tilrettelæggelse, fastlagte 
studieaktiviteter, litteratur samt bedømmelse. 

 

2 1 ECTS-point svarer til en studieindsats på ca. 27-28 timer. 
Det indebærer, at 1 uge (1,5 ECTS-point) svarer til en stu-
dieindsats på 40 timer. 

Modulets længde og antal 
ECTS 
Modul 9 har et omfang på 15 ECTS-point2 og en va-
righed på ca.10 uger inkl. moduleksamen.  

De 15 ECTS-point er fordelt med 7 teoretiske og 8 
praktiske ECTS-point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/731
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https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/tandplejer/tandplejer-ba-2012
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Modulbeskrivelse i hen-
hold til studieordningen 
Modulet retter sig mod den tandplejefaglige professi-
onsudøvelse i relation til borgere med særlige behov. 
Herunder de særlige etiske og kommunikative udfor-
dringer, der knytter sig til sundhedsfremme, forebyg-
gelse og behandling af disse grupper. 

Læringsudbytte 
Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• identificere og kommunikere med borgere med 
særlige behov, og udføre sundhedspædagogisk 
virksomhed over for disse, deres pårørende og 
andre faggrupper involveret i omsorgen for den 
udsatte borger, på forsvarlig etisk og juridisk vis 

• begrunde valg af tandplejefaglige interventioner 
over for borgere med særlige behov på baggrund 
af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret vi-
den  

• reflektere over etiske og juridiske problemstillin-
ger i relation til patienter/ borgere med særlige 
behov. Eksempelvis psykisk syge, psykisk udvik-
lingshæmmede m.fl.  

• redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte 
psykiske sygdomme og redegøre for de fysiologi-
ske og psykologiske aspekter ved aldring 

• redegøre for lovgrundlag og indhold i tandpleje-
ordninger for borgere med særlige behov. Speci-
altandpleje, omsorgstandpleje, hospitalstandpleje 

• identificere og reflektere over dilemmaer og 
magtrelationer og handle forsvarligt under hen-
syntagen til aktuel lovgivning og etiske retnings-
linjer 

• etablere og fastholde professionelle relationer og 
varetage dialog og samspil med borgere, pårø-
rende og andre i det sociale netværk samt sam-
arbejdspartnere med henblik på at opnå størst 
muligt borgerperspektiv 

• anvende kommunikative færdigheder og udføre 
sundhedspædagogisk virksomhed for borgere 
med særlige behov, deres pårørende og andre. 

 

 

 

 

Læringsudbytte for den skriftlige ek-
samensopgave 
Efter modul 9 skal den studerende: 

• i den skriftlige modul 9 eksamensopgave kunne 
demonstrere kompetencer, som efter Blooms ta-
xonomi for kognitive læringsmål, ligger på det 
analyserende og vurderende trin 

• gennem anvendelse af kvalitativ metode og inno-
vativ metode kunne demonstrere kompetencer til 
at kunne udarbejde et koncept, som kan gavne 
borgeren, baseret på indsamlet empiri fra bosted 
for borgere med særlige behov 

• kunne demonstrere overblik over tandplejefaglige 
forhold, som er gældende for borgere på boste-
der samt diskutere på professionel vis hvilke ty-
per af interventioner/ koncepter, der kan forbedre 
disse forhold og relatere disse til allerede afprø-
vede modeller til forbedring af mund- og tand-
sundheden på plejehjem eller andre bosteder. 

Fag 

Modulets fag ECTS Undervisnin-
gen afsluttes 

efter Teore-
tisk 

Prak-
tik 

Psykologi 1 0 Modul 9 

Tandsygdoms-
lære/ cariologi 

1 0 Modul 10 

Parodontologi 1 0 Modul 10 

Pædodonti 1 1 Modul 10 

Ortodonti 1 1 Modul 10 

Borgere med sær-
lige behov 

2 0 Modul 9 

Ekstern pædago-
gisk praktik 

0 2 Modul 9 

Praktikforbere-
dende teori 

0 1 Modul 12 

Intern klinisk prak-
tik 

0 3 Modul 12 
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Modulets tandplejefaglige 
undertemaer 
Der arbejdes med et undertema med fokus på hjem-
metandpleje på patienter med særlige behov, herun-
der meget besværede ældre eller fysisk og psykiske 
handicappede borgere. Der indgår et praktikophold.  

 

Indholdsaspekter 

Tandsygdomslære/ cariologi (1 
ECTS) 

Hovedemner 

• Klinisk, histologisk og radiologisk udseende af 
rodcaries 

• Non-operativ behandling af rodcaries på ældre 
patienter med nedsat spytsekretion: MID og ART 

• Endodonti 
• Dental fluorose hvordan opstår det og inddeling i 

alvorligheds stadier 
• Tanddannelsesforstyrrelser, differential diagno-

stik. 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• redegøre for det histologiske, radiologiske og kli-
niske udseende af caries læsioner på rodoverfla-
der både progressive og non-progressive 

• redegøre for non operative behandling af rodca-
ries under hensyntagen til problemet nedsat spyt-
sekretion og hyposalivation og disses indflydelse 
på cariesprogressionshastigheden, herunder MID 
og ART 

• redegøre for ætiologi bag diagnoserne reversibel 
pulpitis og irreversible pulpitis og behandling af 
disse tilstande 

• redegøre for ætiologi bag og udseende af dental 
fluorose, samt inddeling af dental fluorose efter 
Thylstrup-Fejerskov indeks 

• diagnosticere forskellige tanddannelsesforstyrrel-
ser og angive behandlingsmuligheder for disse  

• redegøre for diagnostik og intervention overfor 
progredierende caries vurderet radiologisk og 
sammenholdt med det kliniske udseende. 

 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende med koncentration 
kunne: 

• diagnosticere progressive og non-progressive 
rodcaries læsioner 

• foretage non-operative behandlinger fluorid pens-
ling, fluorid lakering, forseglinger og seal-behand-
ling 

• diagnosticere dental fluorose og kende til diffe-
rential diagnostiske tilstande. 

Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• under anvendelse af viden omkring caries læsio-
ners histologiske, radiologiske og kliniske ud-
seende og viden omkring salivas indflydelse på 
caries progressionshastighed, diagnosticere 
disse læsioner, udarbejde behandlingsplan og 
udføre tilsvarende behandling med henvisning 
hvor nødvendigt  

• under anvendelse af viden omkring dental fluor-
oses ætiologi og udseende være i stand til at di-
agnosticere dental fluorose 

• under anvendelse af viden omkring pulpitis rever-
sibilis og pulpitis irreversibilis symptombillede, 
kunne stille tentativ diagnose og henvise til tand-
læge. 

Parodontologi (1 ECTS) 

Hovedemner 

• Den ældre patient med parodontitis. 
• Kirurgisk Pa behandling 
• Parodontologi hos borgere med særlige behov, 

herunder den ældre patient 
• Systemiske sygdomme og parodontologi. 

Viden 

Efter modul 9 har den studerende opnået et indgå-
ende kendskab til parodontologi herunder diagnostik, 
sygdomsforståelse og behandlingsprincipper. 

Færdigheder/ kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• under vejledning kunne vurdere egne behand-
lingsresultater og processer i relation til objektive 
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kriterier, og i nødvendigt omfang fortage henvis-
ning til en tandlæge som konsekvens af vurderin-
gen 

• under vejledning klinisk/ radiologisk identificerer 
og i nødvendigt omfang foretage henvisning af til-
stande i mundhulen, som ligger uden for tandple-
jerens autorisationsområde. 

Pædodonti (1 ECTS teori + 1 ECTS 
praktik)∗ 

Hovedemner 

• Journaler, SCOR og andre relevante registrerin-
ger  

• Introduktion til tandpleje, den gode børnetandple-
jer herunder adfærdsprofiler, acceptgraduering, 
skinbehandling, tilvænning, tandbørstning, tand-
frembrud og suttevaner  

• Tanddannelsesforstyrrelser  
• Behandling af børn og unge*. 

Holdundervisning 

• Det kliniske møde med barnet/ den unge. Erup-
tion og okklusionsudvikling* 

• Hjemmetandpleje og sundhedsformidling tilpas-
set de enkelte aldersgrupper* 
Kost amning, sutteflaske samt brug af sut og sut-
tevaner* 

• Børn fra udsatte familier med fokus på kulturelle, 
sproglige og sociale udfordringer*  
Tværprofessionelt samarbejde omkring disse 
børn* 

• Offentlig praktik og pædodontisk tandpleje, team-
samarbejde*. 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• redegøre for børn og unges tandsygdomstil-
stande og for deres orale sygdoms- og sund-
hedsmønstre 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter. 

• redegøre for Sundhedsstyrelsens gældende reg-
ler om indberetning af tandsundhedsforhold på 
børne- og ungdomstandplejeområdet (SCOR)   

• kende de parodontologiske sygdomme der kan 
ramme børn og unge og angive behandlingsmu-
ligheder for disse. 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• kunne identificere patientkooperation i behand-
lingssituationen, samt handle pædagogisk heref-
ter 

• under vejledning kunne vurdere børns tandpleje-
mæssige behov, journalisere dette, samt an-
vende den rette pædagogik i relationen med bar-
net 

• kunne udføre profylakse og sundhedspædago-
gisk tiltag over for barn/ ung og inddrage pårø-
rende 

• kunne gennemføre hensigtsmæssig sundhedsfor-
midling og -kommunikation over for børn og de-
res forældre 

• under vejledning kunne forsegle enhver fissur, 
fossae og foramen coecum og invaginationsmis-
dannelse på tænder i munden, hvad enten det 
drejer sig om selvpolymeriserende eller lyspoly-
meriserende materialer 

• selvstændigt kunne vejlede forældre til småbørn 
om hjemmetandpleje, amning og suttevaner.  

• under vejledning kunne tilgå småbørn ud fra vur-
dering af deres modenhed og samarbejdsevne. 

• selvstændigt kunne vurdere barnets accept af be-
søget og journalisere dette 

• selvstændigt kunne tilrettelægge og gennemføre 
kostrelateret sundhedsformidling målrettet de en-
kelte aldersgrupper og deres omsorgspersoner, 
samt kunne støtte disse i at foretage sunde valg 
med vægt på oral sundhed ud fra en sundheds-
pædagogisk tilgang 

• under vejledning kunne identificere, tilrettelægge 
og gennemføre behandling og af sundhedsfor-
midling for særlig udsatte børn og unge med ind-
dragelse af disses ressourcepersoner under hen-
syntagen til kulturelle, sproglige, psykiske og so-
ciale udfordringer.  
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Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• under vejledning kunne begrunde sin behand-
lingsplanlægning i relation til dentalalder, vækst 
og modenhed samt redegøre for indkaldeinterval 
ud fra risikovurdering og cariesprogression hos 
børn og unge  

• under vejledning kunne gennemføre de anførte 
undersøgelser og behandlinger på børn og unge, 
under hensyntagen til de udviklingspsykologiske 
og biologiske faktorer, der kendetegner den en-
kelte 0-18-årige 

• kunne identificere og benævne afvigelser i tand-
systemet, okklusion, tændernes pladsforhold og 
funktion 

• under vejledning kunne føre journal i fuld over-
ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler, 
herunder udfylde en SCOR blanket 

• kunne udføre profylakse og sundhedspædago-
gisk tiltag over for barn/ ung og inddrage pårø-
rende  

• kunne tage stilling til, hvorvidt der er indikation for 
at foretage plastforsegling af en given tands fis-
surer, fossae, foramina coecae og invaginations-
misdannelser 

• selvstændigt kunne identificere temporære tæn-
der og beskrive deres opbygning, deres fældning 
samt tandfrembrud af permanente tænder. 

Ortodonti (1 ECTS teori) + (1 ECTS 
praktik)∗ 

Hovedemne 

Røntgencephalometri (morfologisk analyse og vækst-
analyse) og behandlingsteknikker. 

Holdundervisning: 

• Malokklusion og visitationskriterier * 
• Morfologisk analyse * 
• Fast apparatur 1+2 *  
• Voksenortodonti * 
 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• foretage analyse af dentalstadium og tandstil-
lingsfejl ud fra ethvert sæt studiemodeller 

• redegøre for hvilket analysemateriale, der skal 
fremstilles inden ortodontisk behandling 

• forklare principperne i ortodontisk behandling 
• kende faglige kriterier og benævnelser for afvigel-

ser i tandsystemet, okklusion, pladsforhold og 
funktion, som udløser en ortodontisk visitation ef-
ter sundhedsstyrelsens retningslinje 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• under vejledning kunne henvise til ortodontisk vi-
sitation efter sundhedsstyrelsens retningslinje 
med brug af de korrekte faglige kriterier og be-
nævnelser for afvigelser i tandsystemet, okklu-
sion, pladsforhold og funktion 

• kunne fremstille ortodontisk analysemateriale ef-
ter tandlæges specifikation  

• kunne identificere og anvende instrumenter til 
båndtilpasning, cementering, buebukning, ligering 
og direct bonding  

• kunne identificere komponenter i fast apparatur, 
bonde samt tilpasse, ligere og seponere såvel 
ekstraorale som intraorale buer. 

Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende kunne identificere 
og benævne afvigelser i tandsystemet, okklusion, 
tændernes pladsforhold og funktion. 
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Tandpleje for borgere med særlige 
behov (2 ECTS) + psykologi (1 
ECTS) 

Hovedemner 

Innovationsuge: 

• Innovation - Anvendelse af innovativ metode til 
idégenerering og udarbejdelse af koncepter til 
forbedring af tand- og mundsundhed på borgere 
med særlige behov på bosteder 

• Dag 1 - Introduktion til ”Design tænkning model 
for innovative forløb” 

• Dag 2 - Idégenerering, identificering af behov og 
skabelse af koncept 

• Dag 3 – Fortsat arbejde på konceptudvikling 
• Dag 4 – Pitch for et panel bestående af aftagere 

af konceptet. 

2 temadage: 

Psykologi (1. temadag): 

• Tandplejerens rolle i special- og omsorgstandple-
jen 

• Kommunikation med borgeren/pårørende/team  
• Tværfagligt samarbejde omkring patienten med 

særlige behov 
• Magt, magtanvendelse og behandling i psyki-

atrien 
 
Psykologi (2. temadag): 

Gerontopsykologi med særlig vægt på kendskab og 
håndtering af demenssymptomer hos ældre borgere 

Øvrige emner: 

• Ældrebefolkningens demografi 
• Lovgivningen og organiseringen af tandplejetilbud 

for borgere med særlige behov i Danmark  
• Aldring, fysiologiske aspekter  
• Handicaptandpleje og hospitalstandpleje   
• Handicaptandpleje/ hospitalstandpleje – sådan 

gøres det i praksis (holdundervisning)∗. 
 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• redegøre for orale sundheds- og sygdomsmøn-
stre i gruppen af borgere med særlige behov   

• redegøre for de fysiologiske og psykologiske 
aspekter ved aldring   

• tolke psykologiske reaktioner hos patienter med 
særlige behov for støtte og tandpleje   

• redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte 
psykiske sygdomme herunder de farmakologiske 
aspekter med betydning for oral helse og be-
handling af orale sygdomme   

• redegøre for den ældre befolknings tandsyg-
domstilstande  

• redegøre for ældrebefolkningens demografi og 
sociale forhold   

• redegøre for lovgrundlag og indhold i tandpleje-
ordninger for borgere med særlige behov – speci-
altandpleje, omsorgstandpleje. 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• tilrettelægge og gennemføre vejledning og råd-
givning i tandpleje af borgere med særlige behov, 
over for borgeren selv, plejere og pårørende og 
evaluere undervisningen herefter   

• med vejledning fortolke, begrunde og dokumen-
tere de valgte tandplejefaglige løsninger og hand-
linger   

• formidle og kommunikere tandplejefaglige pro-
blemstillinger, iagttagelser, vurderinger og inter-
ventionsforslag til brugere, kolleger og nøgleper-
soner i tværprofessionelt samarbejde vedr. bor-
gere med særlige behov 

• udvikle og planlægge forløb for borgere i synergi 
med nøglepersoner (pårørende og professio-
nelle)  

• anvende forsknings- og udviklingsbaserede resul-
tater og viden fra professionsområdet   

• vælge at anvende relevante hjemmetandpleje-
midler i gruppen af borgere med særlige behov. 
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Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• begrunde valg af tandplejefaglige interventioner 
over for borgere med særlige behov på baggrund 
af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret vi-
den med baggrund i den lovgivning der er på om-
rådet   

• reflektere over etiske og juridiske problemstillin-
ger i relation til patienter/ borgere med særlige 
behov – eksempelvis psykisk syge, psykisk ud-
viklingshæmmede patienter   

• identificere og reflektere over dilemmaer i be-
handlingen af borgere med særlige behov og 
handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel 
lovgivning og etiske retningslinjer   

• planlægge relevant sundhedspædagogisk fore-
byggelse og eller sundhedsfremmefor borgere 
med særlige behov, deres pårørendestøtte og 
plejepersonale  

• indgå i tværprofessionelt samarbejde i forhold til 
gruppen af borgere med særlige behov. 

Ekstern pædagogisk praktik (2 
ECTS)∗ 

Hovedemner 

• Introduktion til ekstern praktik  
• Praktik på bosted for borgere med særlige behov 

(1. uge). 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• have kendskab til de oftest forekommende tand- 
og mundsygdomme i patientgruppen med særlige 
behov, forebyggelse og behandlingen af disse 

• have kendskab til etiske og juridiske problemstil-
linger i relation til patienter/ borgere med særlige 
behov 

• kende tandplejefaglige interventioner over for 
borgere med særlige behov på baggrund af prak-
sis-, udviklings- og forskningsbaseret viden  

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter 

• have kendskab til de mekanismer der udspiller 
sig i det tværprofessionelle samarbejde omkring 
borgeren 

• kende til dilemmaet vedr. magtanvendelse i for-
bindelse med tandpleje i forhold til omsorgsplig-
ten og de retningslinjer serviceloven beskriver 
omkring dette. 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• kunne anvende kommunikative færdigheder og 
udføre sundhedspædagogisk virksomhed for bor-
gere med særlige behov, deres pårørende og an-
dre 

• kunne etablere, fastholde professionelle relatio-
ner, dialog og samspil med borgere, pårørende, 
andre i det sociale netværk og samarbejdspart-
nere 

• med vejledning kunne gennemføre den faglige 
kommunikation med tandlæger, læger, hospitaler, 
institutioner, socialsektor og andre nøgleperson-
grupper. 

Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende kunne: 

• identificere og kommunikere med borgere med 
særlige behov, udføre sundhedspædagogisk virk-
somhed over for disse, deres pårørende og andre 
faggrupper involveret i omsorgen for den udsatte 
borger, på forsvarlig etisk og juridisk vis 

• begrunde valg af tandplejefaglige interventioner 
over for borgere med særlige behov på baggrund 
af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret vi-
den  

• reflektere over etiske og juridiske problemstillin-
ger i relation til patienter/ borgere med særlige 
behov – eksempelvis psykisk syge, psykisk ud-
viklingshæmmede mm.  

• redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte 
psykiske sygdomme redegøre for de fysiologiske 
og psykologiske aspekter ved aldring 

• redegøre for lovgrundlag og indhold i tandpleje-
ordninger for borgere med særlige behov – speci-
altandpleje, omsorgstandpleje, hospitalstandpleje 
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• identificere og reflektere over dilemmaer og 
magtrelationer og handle forsvarligt under hen-
syntagen til aktuel lovgivning og etiske retnings-
linjer. 

Intern klinisk praktik incl. praktikfor-
berende teori (4 ECTS)∗ 

Hovedemner: 

• Behandling af voksne 
• Patientrelateret førstehjælp. 

Viden 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• ud fra kendskab til tand- og mundsygdomme 
kunne diagnosticere tandsygdomme og gen-
kende mundslimhindesygdomme 

• kende reglerne for tandplejerens virksomhedsom-
råde og vide i hvilke tilfælde der skal henvises til 
tandlægen 

• kende til korrekt førstehjælp over for patienter 
med akutte helbredsmæssige problemer. 

• kende Sundhedsstyrelsens retningslinjer for jour-
nalføring. 

Færdigheder 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• under vejledning kunne optage patientjournal 
med anvendelse af korrekte fagtermer og vurdere 
behovet for supplerende undersøgelser fx. rønt-
genoptagelser og med vejledning udarbejde kli-
nisk behandlingsplan og pædagogisk handleplan, 
samt plan for opfølgning 

• ud fra undersøgelsesresultaterne under vejled-
ning kunne udlede en konklusion og prognose 
vedrørende forebyggelse af en persons potenti-
elle eller manifeste sygdomme i tænder og paro-
dontium under hensyntagen til mundhulestatus, 
behandlingens succes muligheder og almene ka-
rakteristika for personen 

 

∗ Der er obligatorisk deltagelse i de med * markerede ind-
holdsaspekter 

• under vejledning kunne anvende reglerne for in-
formeret patientsamtykke samt udarbejde en be-
handlingsplan, ved patienter med kompliceret be-
hov i samarbejde med en tandlæge 

• under vejledning kunne føre journal i fuld over-
ensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler 

• sikkert kunne vælge de mest hensigtsmæssige 
blandt samtlige behandlingsmuligheder af perifer 
dentinhypersensibilitet hos en given person 

• under vejledning kunne yde førstehjælp over for 
patienter ved helbredstruende akutte situationer. 

Kompetencer 

Efter modul 9 skal den studerende: 

• selvstændigt kunne identificere og henvise pati-
enter med tilstande, der ligger uden for tandpleje-
rens autorisations område  

• under vejledning kunne foretage vurdering af den 
enkelte patients cariologiske og parodontale situ-
ation og udvikling samt træffe behandlings- og/ 
eller henvisningsvalg, herunder i forbindelse med 
tandimplantater (diagnostisk og prognostisk ka-
pacitet) 

• under vejledning kunne vurdere og håndtere risi-
kopatienter samt almene komplikationer og nød-
situationer i forbindelse med tandbehandling, her-
under i forbindelse med lokalanalgesi 

• under vejledning kunne vurdere egne behand-
lingsresultater og -processer i relation til objektive 
kriterier, og i nødvendigt omfang foretage henvis-
ning til en tandlæge som konsekvens af vurderin-
gen  

• under vejledning kunne vurdere en generel 
anamnese, om nødvendigt foretage henvisning til 
tandlæge i overensstemmelse med vurderingen, 
og i samarbejde med denne tage specielle for-
holdsregler 

• under vejledning klinisk/ radiologisk kunne identi-
ficere og i nødvendigt omfang foretage henvis-
ning af tilstande i mundhulen, som ligger uden for 
tandplejeres autorisationsområde  

• under vejledning kunne reagere hensigtsmæssigt 
på de i klinikken, mest forekommende akutte me-
dicinske situationer og kunne forebygge disse  
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• under vejledning kunne gennemføre den faglige 
kommunikation med tandlæger, læger, hospitaler, 
institutioner, socialsektor og andre nøgleperson-
grupper. 

 

Undervisningens pædago-
giske tilrettelæggelse 
Tandplejeruddannelsens modul 9 arbejder med af-
vekslende undervisning for hele eller halvdelen af år-
gangen, ('klasseundervisning'), hold ('klyngeunder-
visning') og mindre grupper af studerende.  

De sidste to typer bruges til reflekterende arbejde i re-
lation til professionelle problemstillinger med integra-
tion af modulets fagområder, og til klinisk relaterede 
øvelser. 

Der arbejdes med besvarelse og kommentering af ek-
samensopgaver i mindre grupper.  

Der arbejdes med et undertema med fokus på hjem-
metandpleje på patienter med særlige behov, herun-
der meget besværede ældre eller fysisk og psykiske 
handicappede borgere. Der indgår et praktikophold på 
bosted for borgere med særlige behov. Dette praktik-
ophold vil generere empiri til gennem innovativ ar-
bejdsmetode at skabe idéer til udarbejdelse af kon-
cepter til forbedring af borgernes tand- og mundsund-
hed.  

Der afholdes 3 workshops i innovativ metode og der 
vil være 3 gruppesessioner, hvor idéerne udvikles og 
koncepterne skabes blandt de studerende. Til modul 
9 eksamensopgaven anvendes fx kvalitativ metode til 
belysning af en problemformulering. Empirien indsam-
let på praktikstedet analyseres og indgår i den innova-
tive proces med at genere en idé og et koncept til for-
bedring af tand- og mundsundheds forhold gennem 
hjemmetandpleje på borgere med særlige behov på 
bosteder. 

Den kliniske pædodontiundervisning foregår på pæ-
dodontiklinikken som behandler børn og unge 0-18 år. 
Den suppleres med kliniske konferencer, hvor tidli-
gere undervisning tematiseres i forhold til børn og 
unge. Der vil være enkelte pædodontiklinikbælter som 
udføres som teamsamarbejde med tandlægestude-
rende. Den kliniske pædodontiundervisning vil for 
nogle hold foregå på modul 10. De dertil knyttede læ-
ringsmål på modul 9 gælder derfor ikke for disse hold.  

Der arbejdes med studieudviklingssamtaler (SUS) 
gennem hele uddannelsen.  

Samtalens formål er at den studerende reflekterer 
over sin trivsel på studiet, årgangen og holdet samt 
sin studieteknik og faglige indsats relateret til studie-
forventningerne. 

Som forberedelse til samtalen udarbejder den stude-
rende et læringsark med overvejelser om egen trivsel 
på studiet og måde at lære på, som efter samtalen ar-
kiveres i den studerendes mappe. 

På dette modul dannes grupper til bacheloropgaven, 
som skrives på modul 11. 

 

Litteratur 

Obligatorisk litteratur: 

Cariologi 

• Kidd og Fejerskov; Essentials of dental cariologi 
• Fejerskov, Kidd og Nyvad; Dental caries, the dis-

ease and its clinical management, Kap 5,18 og 
19 

• Frencken Jo E.; (2018) The art and science of 
minimal intervention dentistry and atraumatic re-
storative treatment kap. 1, 2, 4 og 8 

• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 
modulet på Absalon. 

Parodontologi 

• Herbert F. Wolf: Thomas M. Hassell: (2006) Peri-
odontology. Color Atlas of Dental Hygiene 

• Thieme, s.174, 201-210, 295-307, 310-318, 323-
326 

• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 
modulet på Absalon. 

Pædodonti 

• Göran Kock, Sven Poulsen, Ivar Espelid, Dorte 
Haubek: Pediatric Dentistry, A clinical approach 

• Third edition. Kapitel 4, 14, 15, 18, 19 og 20 
• Nielsen, LA: (2015) Udvalgte emner i pædodonti. 

Odontologisk boghandels forlag. København 
• Vejledning nr. 9. Fissurforsegling og sealbehand-

ling. Pædodonti, cariologi og endondonti. Tand-
lægeskolen. Kbh. Juni 2020 

• Vejledning af 22. november 1999 om indberet-
ning af tandsundhedsforhold på børne- og ung-
domstandplejeområdet, Sundhedsstyrelsen 
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• Vejledning nr. 1 Fluorid og caries, Cariologi og 
Endodonti, Tandlægeskolen KU, Cariologisk 
grundkursus. Jan 2019 

• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 
modulet på Absalon. 

Ortodonti 

• E-kompendium, Ortodonti for tandplejere 2018 
• Svanholt, Palle: (1993) Fast apparatur.  Køben-

havn 
• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 

modulet på Absalon. 

Tandpleje for borgere med særlige behov 

• Andersen-Randberg, Karen: Aldringsfysiologi. 
Gerontologi, livet som ældre i det moderne sam-
fund 2009. Dansk sygeplejeråd s.126, 128-131, 
141-144  

• Holm-Pedersen.P, Walls.A, Ship.J  (2015) Text-
book of Geriatric Dentistry, 3rd edition, s.13-14, 
27-37, 242-252  

• Sundhedsstyrelsen BEK nr 1077 af 30/06/2020 
Bekendtgørelse om tandpleje Vejledning om om-
fanget af kravene til den kommunale og regionale 
tandpleje VEJ nr 9660 af 29/09/2020 samt tillæg 
2012  

• Hovgaard O: (2015) Tandplejetilbud til borgere 
med særlige behov 

• Strand G.V., Kvalheim S.F: Risiko for og forebyg-
gelse af oral sygdom blandt ældre. Tandlægebla-
det oversigtsartikel 17.11.20 

• Wallach.M: 37.000 ældre svigtes, Tandlægebla-
det 2020.124.10 s. 931-37 

• Friis-Hasché E. Nordenram G: Psykologiske 
funktionsændringer ved aldring - beskrivelse, 
kommunikation og etik. Tandlægebladet 2017, 
121, nr. 1 s.32-40 

• Sundhedsstyrelsen 2016: Moderniseringen af 
omsorgstandplejen  

• Poulsen, Johan: Shared oral care, Tandplejeren 
feb. 2015 s. 18-24  

• Hede B: Shared oral care. Tandlægebl. 
2014;118, nr. 12 s. 980-986  

• Bagger M: Tandbehandling af komplekse patien-
ter med særlige behov. Tandlægebl. 2016; 120, 
nr. 9, s. 786-792  

• Regler om brug af magt over for voksne med bety-
delig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, til 
fagpersoner, Socialstyrelsen 2020 

• Regler om brug af magt – kort fortalt – Socialstyrel-
sen 

• Christensen, L. B., Hede, B., & Siukosaari, P. 
(2017). Demografiske og sociale forandringer 
samt forekomst af tandsygdomme i den ældre 
generation: status og udviklinger. Tandlægebla-
det, 121(1), 22-30 

• Etisk råd: Samfundet og de gale, magtanven-
delse og tvang i psykiatrien 

• ICD 10 og DSM 5 
• Socialstyrelsen: Magtanvendelse i forhold til per-

soner med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne 2012 

• Socialstyrelsen: Den gode konsultation 
• Red.: Kim Jørgensen, (2012) ”Kommunikation for 

sundhedsprofessionelle”, Gad, s. 185-213  
• TIDSSKRIFT FOR DANSK SUNDHEDSVÆSEN 

87. årgang, nr. 5, september 2011, s 20-23 
• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 

modulet på Absalon. 

Intern klinisk praktik 

• Klinisk kompendium for tandplejere. Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns 
Universitet, seneste version. 

• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 
modulet på Absalon.  

Supplerende litteratur: 

Psykologi 

• Medicinsk pædagogik: www.socialstyrel-
sen.dk/medicinpaedagogik  

• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 
modulet på Absalon. 

Borgere med særlige behov 

• Lov om ændring af lov om social service, lov om 
almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger 
og forskellige andre love. Lov nr. 498 af 
01.05.2019 

• Hede, B: Tandplejens stedbørn – de udsatte og 
de udstødte. Tandlægebladet 2015, 119, nr.10. s. 
794-801  

• Voksentandplejen, Københavns kommunes fag-
lige vejledning omsorgstandpleje: Vejledende ret-
ningslinjer for mundpleje for plejehjemsbeboere. 
2017 

https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/magtanvendelse/pixi_fagpersoner_socialstyrelsen_web.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/magtanvendelse/pixi_fagpersoner_socialstyrelsen_web.pdf
http://www.socialstyrelsen.dk/medicinpaedagogik
http://www.socialstyrelsen.dk/medicinpaedagogik
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• Voksentandplejen: SOC-info. hæfte, Københavns 
kommune, 2015 

• Rozas NS: Strategies to improve dental health in 
elderly patients with cognitive impairment. Tan-
dlægebl.2017; 121, nr 12 s. 1044-1055 

• Viden om demens 
• Klinisk retningslinje – Mundhygiejne til voksne 

borgere og patienter 
• Artikler, noter, synopser og præsentationer under 

modulet på Absalon. 

 

Fastlagt studieaktivitet 
Studieaktiviteterne er baseret på forelæsninger, blok-
kurser, holdundervisning og -øvelser, selvstudier og 
opgaver dækkende de på tidligere sider anførte ind-
holdsaspekter.  

De studerende skal deltage i mindst 80 % af de med * 
markerede studieaktiviteter. Utilstrækkelig deltagelse 
af de med * markerede studieaktiviteter indebærer, at 
man kan blive udprøvet i modulets mål inden for vi-
den, færdigheder og kompetencer på anden vis, for at 
demonstrere, at man opfylder de til modulet knyttede 
mål.  

Den studerende skal for at kunne blive indstillet til mo-
dul eksamen have deltaget i mindst 80% af de plan-
lagte studieaktiviteter, herunder have gennemført de 
kliniske øvelser og afleveret de skriftlige opgaver, der 
knytter sig til modulet. 

I tilfælde af at den studerende ikke opfylder disse mål, 
medfører dette at der skal udarbejdes en individuel 
studieplan. Denne skal indeholde de planlagte studie-
aktiviteter, så de manglende færdigheder, kompeten-
cer og viden, for at opnå modulets mål kan erhverves. 
Samt en plan for, hvorledes den resterende del af stu-
diet gennemføres, således at den heraf følgende stu-
dietidsforlængelse kan estimeres. 

Desuden nedskrives en konklusion fra den studeren-
des SUS i et resuméskema, der skal foreligge før den 
studerende kan deltage i modul 9 eksamen. 

 

 

 

 

 

 

Bedømmelse 
Læringsudbyttet testes i modul 9 eksamen, en intern 
eksamen, hvor den studerendes læringsudbytte be-
dømmes med B/ IB.  

For at kunne indstille sig til eksamen skal man have 
gennemført de kliniske øvelser og afleveret de opga-
ver, der knytter sig til modulet. Den skriftlige modul 9 
eksamensopgave skal være bedømt som bestået, før 
den studerende kan deltage i en afsluttende del af ek-
samen som er en paneldiskussion med peerfeedback. 

Panelet udgøres af et halvt hold studerende som stil-
ler diskussionsspørgsmål. Peerfeedback anvendes 
som metode. Deltagelse i paneldiskussionen er obli-
gatorisk.  

I den skriftlige modul 9 eksamensopgave og ved pa-
neldiskussionen skal den studerende demonstrere at 
læringsudbyttet for modulet er opnået. 

Den skriftlige modul 9 eksamensopgave skal være 
bestået og paneldiskussionen være gennemført for at 
modul 9 eksamen er gennemført. 

Modul 9 eksamensopgaven 
Den afsluttende modul 9 eksamensopgave er en op-
gave som skal udføres med anvendelse af den kvali-
tative metode.  

Eksamensopgaven skal indeholde:  

• Indledning med problemformulering 
• Metodebeskrivelse kvalitativ metode, herunder 

teorier/begrebs ramme  
• Indsamling af empiri gennem deltagerobservation 

og optagelse af logbogsnotater  
• Analyse og resultater 
• Intervention:  

• Design tænkning som innovations model 
• Metodebeskrivelse 
• Beskrivelse af konceptudviklingen og kon-

ceptets potentiale 
• Diskussion af analysen og konceptudviklingen 
• Diskussion af anvendte metoder 
• Konklusion og perspektivering 

 

 

 

 

http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/
https://cfkr.dk/media/351666/Mundhygiejne%20til%20voksne%20borgere%20og%20patienter.pdf
https://cfkr.dk/media/351666/Mundhygiejne%20til%20voksne%20borgere%20og%20patienter.pdf
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Eksamensopgaven skal tillige indeholde en redegø-
relse for hvilke borgere som er målgruppe(r) og denne 
gruppes særlige karakteristika, hvilken hjemmetand-
pleje og behandling de tilbydes og modtager. Når det 
er relevant, skal oplægget også indeholde en redegø-
relse for, hvordan lovgivningen på området er.  

Den studerende skal inddrage relevante forhold om-
kring tandplejefaglige interventioner, etiske og juridi-
ske problemstillinger i relation til de aktuelle brugere, 
dilemmaer, og magtrelationer, samt hvordan persona-
let på praktikstedet kommunikerer og samarbejder 
med brugerne, deres pårørende og andre. 

Rammer 
Eksamensopgaven skal være på minimum 8 sider og 
maksimalt 15 sider (min. 19.200 anslag og max. 
36.000 anslag) og uploades til Digital eksamen. Eksa-
mensopgaven skal indeholde et titelblad med: Navn, 
Tp nr., angivelse af praktiksted og anvendt antal an-
slag i eksamensopgaven. Desuden skal der foreligge 
en indholdsfortegnelse og en referenceliste efter aner-
kendt system. Disse sider indgår ikke i eksamensop-
gavens omfang. 

Kriterier 
Eksamen bedømmes som helhed efter bestået/ ikke-
bestået-skalaen jf. BEK nr. 114 af 03.02.2015 om ka-
rakterskala og anden bedømmelse.  

Praktiske oplysninger 
Den studerende, som følger modul 9, er automatisk 
indstillet til eksamen. Regler for framelding i forbin-
delse med sygdom fremgår af det lokale tillæg til stu-
dieordningen. 

Syge- og reeksamen 
Bedømmes den interne eksamen som ikke bestået er 
den studerende automatisk indstillet til en mundtlig re-
eksamen. Er den studerende syg, når den ordinære 
moduleksamen afholdes, er vedkommende automa-
tisk indstillet til en mundtlig sygeeksamen. 

 

 

 

Vejledning ved ikke-bestået eksamen 
Den studerende, som ikke består eksamen i modul 9, 
tilbydes, efter klagefristens udløb, 1 lektions vejled-
ning af eksaminator(er) med henblik på drøftelse af 
det konkrete forløb og planlægning af det kommende 
eksamensforløb. 

Studiefortsættelse 
Den studerende kan fortsætte på modul 10 uden at 
have bestået modul 9 eksamen, men den studerende 
kan ikke deltage i den afsluttende modul 12 eksamen 
før modul 9 eksamen er bestået. 
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