
Faglig udvikling som 
erfaren klinikassistent
Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere 
får mulighed for løbende faglig udvikling. 
Vi har talt med vores erfarne klinikassistent, 
Aleksandra, som har arbejdet på klinikken i 
5 år og elsker sit job på grund af den varier-
ende og udfordrende hverdag. Læs med her.

Hvad elsker du ved dit fag?

Det bedste ved mit fag er helt klart varia-
tionen og at ingen dage er ens. Jeg får lov 
til at møde en masse forskellige mennesker, 
både som kollegaer og patienter. Aleksandra, klinikassistent

‘‘Her får jeg lov til hele 
tiden at udvikle mig fagligt, 
og der er rig mulighed for 

at fordybe mig i forskellige 
specialer.,,



Hvad kan du særligt gode lide ved 
at arbejde hos Tandlægerne på 
Frederiksberg?

Det, som jeg særligt godt kan lide ved 
at arbejde på klinikken, er helt klart 
alle de muligheder og udfordringer, jeg 
får. Jeg er utrolig nysgerrig og lære-
nem som person, hvilket også betyder, 
at jeg hurtigt kan komme til at kede 
mig. Men det sker ikke hos os. Her får 
jeg lov til hele tiden at udvikle mig 
fagligt, og der er rig mulighed for at 
arbejde med eller uddybe sig i forskel-
lige områder og specialer. Vi kollegaer 
har det godt sammen socialt. Der bliver 
arrangeret fester, fredagsbar mm., som 
gør, at vi også lærer hinanden bedre at 
kende privat. 

Hvordan ser en typisk dag ud for dig?

Det er svært at beskrive en typisk 
dag i min hverdag, da ingen dage 
er ens. Jeg assisterer tre forskellige 
tandlæger i løbet af en uge, hvilket jeg 
har bedt om, da jeg trives godt i den 
varierende hverdag med mange bolde 
i luften. Normalt er hver klinikassistent 
tilknyttet max to faste behandlere. Min 
dag begynder oftest med, at jeg bruger 
30 minutter på at forberede mig ved 
at læse journaler. På den måde er jeg 
altid helt med på, hvilken type dag jeg 
har i sigte, og hvilke opgaver min dag 
vil bestå af. Jeg får også lov til at udføre 
selvstændige opgaver, som f.eks. 
scanninger til bideskinner, i løbet af 
min dag.

Hvad er det bedste ved dit job?

Mit job giver allerbedst mening, når jeg 
formår at vende angste patienters frygt 
til en god oplevelse. Det giver mig en 
stor selvtillid og tro på mig selv, når jeg 
hjælper denne type patienter,

 

fordi det virkelig kan gøre en stor  
forskel for deres livskvalitet.

Giv os dine 3 bedste råd til løbende 
faglig udvikling:

Vær nysgerrig og sug al den viden til 
dig, du kan gennem dine behandere 
og kollegaer. Vær åben for konstruktiv 
kritik og bed evt. om den selv. Vær ikke 
bange for selv at tage fat.

Nyt job som klinikassistent?

Vi søger løbende dygtige klinik-
assistenter til vores tre klinikker.

Du kan læse mere på tpfrb.dk, og 
du er også meget velkommen til at 
skrive en sms med navn og nummer 
til vores ledende klinikassistent Jane 

Pokorni Ferrall tlf. 2287 1202, så 
ringer vi dig op til en helt ufor-

pligtende snak. Fuld fortrolighed 
er naturligvis en selvfølge.


