
SUMO – mulig fusion set fra IO og SKT perspektiv (medarbejdere) 

Internt fokus – set indefra 

 

Eksternt fokus – set udefra 

Styrker Muligheder 

Udnyttelse af fælles ressourcer specielt på klinikken 

Samundervisning (i et vist omfang, primært klinisk og ej muligt 

teoretisk) 

Odontologiske ’teams’ på klinikken (større indblik i andres kompetencer) 
– også muligt uden fusion 

Strømlinet mht det ’mekaniske’ (procedurer, hjælpefunktioner, interne 

postgange) 

Udnytter patienter, træner i teams, ensartethed i diagnostik og 

sygdomsbegreber 

Bedre udnyttelse af (økonomiske) ressourcer: fra stærkt (visitation)>slut 

(underslg og behandl), ptt i fokus – bedre service forpatienter 

Forståelse for hinandens arbejdsområder>kompetencer, værdier, 

fælleskab kommer slutbrugeren (patienten, de studerende) til gavn. 

Udnyttelse af hinandens styrker og kompetencer sikrer uddannelse af de 

bedst mulige tandlæger, tandplejere, klinikassistenter og tandteknikere 

Udnytter stole og lokaler optimalt 

Integrerert teamenhed, studerende kender hinandens kompetencer ved 

fælles og klinisk samarbejde>helhedssyn, ptt bekendt med team 

Integreret klinisk undervisning uddannelserne imellem. 

Kendskab til kompetencer, sparring og trivsel 

Fokus på, at det virker 

Lære af hinanden, fx pædagogiske erfaringer 

 

? 

Forsknings i organisation og tandplejessektoren 

Efteruddannelse af alle faggrupper 

Samlet enhed vil stå stærkere rent brand-mæssigt 

 Fokus på både sundhedsfremme og behandling 

 Kvantitativ og kvalitativ forskning 

>sikrer mere tandsundhed for borgere i DK 

>Samarbejde på uddannelsesinstitutioner giver bedre trivsel på 

arbejdspladser (aftagere) 

Aftagere i store kliniske enheder ønsker alle kategorier inden for teamet 

Fælles forskning og fælles efteruddannelse (studerende og personale) 

Ptt og omverdenen opfatter, at de går i et behandlerteam 

Ptt behandles på tværs af uddannelser: hele forløbet 

Fælles behandlergrupper med alle fra teamet 

Salg af kurser ud af huset  

Odontologisk videnscenter 

Udviklingspotentiale (og 

umuligheder (tilføjet red.) 

 Opmærksomhedspunkter  

Bedre samarbejde mlm uddannelsesgrupperne udvikles så det ligner 

’sundhedshuse’-praksis 

Meget travle IO-vip’er, hvis uddannelse skal løftes på fx 

tandplejeruddannelse 

Kulturforskelle ml, oprindelige IO og SKT- medarbejdere og studerende 

Tab af brand/profil 

Teamudvikling 

Kalibrering af opførelsen 

Stor enhed/institution besværliggør ensrettet kommunikation 

Forskellige kulturer og værdier støder sammen – tager lang tid at få 

forståelse for hinanden 

Udbrede kendskabe til de områder, der gør den enkelte uddannelse 

Forskning på SKT? 

Mudret udtryk – hvem eller hvad er instituttet? >mulig løsning; det samlede 

institut kaldes overordnet ’Institut for Odontologi’ og de forskellige 

uddannelser er afdelinger herunder 

Vi ser mindre akademiske ud 

’grønthøstning er en potentiel fare for teoretisk undervisning 

Ansættelsesregler, overenskomster 

Ansatte op de forskellige institutioner er ansat på forskellige 

overenskomster? Hvad gør man? 

Trivsel blandt personale – gå godt fra start>’skidt’. 

Forskellige ledelseskulturer SKT: uddelegering, fokus på trivsel, 

anerkendelse 



særlig 

Fælles undervisning i nogle fag 

Teamforståelse: (fælles caries (cariesaktiv, ptt) 

Fælles protesesept 

Fælles ptt undervisning 

Fælles på humanistiske fronter) 

Balance mellem forskning og undervisning hos de enkelte fagspecialister 

Fælles kliniske retningslinjer. 

Visse undervisningsområder kan være fælles 

Teamånden skal styrkes. 

 

 

Større politisk forståelse på, at uddannelse tager tid – det gælder også, at 

dygtige studerende kan vælte og få brug for at forlænge studietid. 

Holde retningsniveauet i de enkelte uddannelser (beholde 

spidskompetencer) 

Beholde niveauet i forskning 

Løbende evaluering 

Skal en kommende leder have en tandfaglig baggrund? 

 

*ptt: patient 


