
Hverdagen som 
klinikassistent med 
komplekse behandlinger
På klinikkerne har vores behandlere 
mulighed for at prøve kræfter med forskel-
lige specialer. Vi har talt med vores erfarne 
klinikassistent, Nina, som både assisterer 
tandlæger og kirurger. Læs med her.

Hvor længe har du været uddannet klinik-
assistent, og hvor længe har du arbejdet 
her? 

Jeg har været uddannet klinikassistent i 5 år, 
og jeg har også arbejdet hos Tandlægerne 
på Østerbro i 5 år. 

Nina, klinikassistent

‘‘Det er altid enormt 
spændende med store og 

interessante behandlinger, 
hvor man skal være skarp 

og yde sit allerbedste.,,



Jeg blev ansat kort tid efter, at jeg blev 
færdiguddannet på en anden klinik. 
Det havde altid været et ønske for mig 
at prøve at arbejde på en stor klinik, 
fordi jeg godt kan lide dynamikken og 
de muligheder, det kan føre med sig 
og så har jeg samtidig altid haft en 
interesse for kirurgi, som vores klinik 
også tilbyder. 

Hvad kan du særligt godt lide ved at 
arbejde på klinikken?

Jeg har assisteret den samme tandlæge 
i fire år, og derigennem har vi fået op-
bygget et rigtig godt, tæt og rutineret 
samarbejde. Vi har en masse søde 
patienter, en alsidig hverdag og 
spændende behandlinger - herunder 
behandlinger i fuld narkose. 
Samtidig assisterer jeg også en af vores 
kæbekirurger, der foretager avancerede 
amotioer, cyste fjernelser og biopsier, 
hvilket jeg også synes er enormt 
spændende og lærerigt. Tidligere har 
jeg også assisteret ved implantat-
behandlinger, knogleopbygning, 
sinusløft og rodspidsamputationer. 

Igennem min assistance ved både 
tandlægen og kirurgen får jeg også 
en bred patientkontakt ved blandt 
andet at sørge for den post operative 
information, suturfjernelser, røntgen-
optagelser herunder også Panorama 
røntgen og CBCT-scanninger. Det er 
enormt givende, lærerigt og samtidig 
også rigtig sjovt. Jeg hjælper også altid 
med journalføring, udarbejdelse af 
overslag og statusregistrering i det 
omfang, det er muligt. Det giver mig et 
større overblik og en dybere forståelse 
for faget og de behandlinger, vi udfører.

Hvordan bidrager klinikken til, at du 
løbende udvikler dig fagligt?

Jeg har en masse dygtige og kom-
petente kollegaer, som jeg altid kan 
sparre med. Samtidig har vi mulighed 
for at varetage forskellige ansvars-
områder hver især og så har vi også 
indimellem interne kurser på tværs 
af vores tre klinikker, hvor nogle af 
vores specialiserede behandlere deler 
ud af deres erfaringer og viden. Vi har 
f.eks. for nylig haft et internt kursus i 
bidhævning og endodontiske be-
handlinger under mikroskop, som 
begge er behandlinger, udvalgte be-
handlere på klinikken udfører. 

Hvad er dit bedste råd til andre 
klinikassistenter, der ønsker at assistere 
komplekse behandlinger?  

Spring ud i det! Så længe du har 
interessen og gå-på-modet, så 
skal resten nok komme. Man kan 
eventuelt starte med at kigge en 
klinikassistent kollega over skuld-
eren for at få et indblik i selve be-
handlingerne og for at få tips og tricks 
til, hvordan man selv kan gribe det an, 
så man føler sig godt klædt på efter-
følgende selv at springe ud i det.

Beskriv den perfekte dag på klinikken…

Den perfekte arbejdsdag er en dag, 
hvor vi kan se og mærke, at vi gør en 
forskel for vores patienter, og hvor vi 
som kollegaer samtidig også har det 
sjovt, hyggeligt og et fedt teamwork! 
Vi har mange patienter, der lider af 
tandlægeskræk, og det er enormt 
givende at gøre en forskel for disse 
mennesker. Det er en oplevelse, vi 
som kollegaer skaber sammen for 
patienterne. Og så er det også altid 
enormt spændende med store og 
interessante behandlinger, hvor man 
skal være skarp og yde sit allerbedste. 



Giv os dine 3 bedste råd til løbende 
faglig udvikling:

1. Vær ikke bange for at spørge dine 
kollegaer, hvis der er noget, du er i 
tvivl om, eller hvis du ønsker at lære 
noget af dem. Jeg spørger f.eks. tit 
vores behandlere, hvis der er noget, 
jeg ønsker at blive klogere på.  

2. Udfordr dig selv. Jo mere du kan, 
jo sjovere er jobbet som klinik-
assistent, og det er både givende for 
dig selv, patienten og tandlægen. 

3. Tag på kurser og hold dig generelt 
fagligt opdateret inden for faget. Der 
findes bl.a. mange grupper og sider på 
sociale medier, som man kan følge. Det 
handler om at være “sulten” på sit fag 
og opsøge viden.

 


