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

Internt fokus – set indefra 

 

Eksternt fokus – set udefra 

Styrker Muligheder 

 

 Patientdeling i form af større patient database 

 Vanligt samarbejde mellem TP og TDL i forbindelse med PA samarbejde med 
KT i forhold til aftagelig protetik 

 Fælles basisviden på bestemte fagområder. Ensretning af behandlingsforløb 

 Godt klinisk samarbejde som minder mere om virkeligheden og hvor man 
udnytter hinandens kompetencer – eksempelvis indledende PA behandling 
hos TP hvorefter komplicerede behandlinger gives videre til tdl stud. 

 Godt sammenhold og gode til at hjælpe hinanden (NU) 

 Højt fagligt niveau (NU) 

 Meget kliniktid (NU) 

 Patientdeling 

 Bedre faglig ved sparring 

 Mere realistisk samarbejde mellem de forskelige uddannelser 
 

 

 

 Et stort institut – det giver mindre mulighed for lukning 

 Spare penge 

 Større patient database – mere udbredt blandt patienter på landsplan 

 Besparelser i adm, men uden at vejen til daglig leder bliver for lang 

 Et mere realistisk hverdagsbillede af at være tandlæge 

 Patientdeling 

Udviklingspotentiale   Opmærksomhedspunkter  

 Følordning for TDL, der skal følge både TP og ældre studerende af TDL for at se 
hvordan man tager imod pt – fokus på de bløde værdier 

 Kommunikationsproblemer. Indbyrdes splid mellem ledelse, lærere, 
studerende og medarbejdere 

 Koordinationsproblemer. Hvem har ansvaret for pt? Hvis man ikke egne 
patienter, skal man så forholde sig til igangværende behandling hos TP? 

 Effektivisering af det kliniske arbejde pga bredere samarbejder 

 Man kunne forestille sig at minimumskrav blev hævet, idet tdl måske kunne 
skulle bruge så mange timer og kontrol tider ved PA behandling men i stedet 
kunne fokusere på proetik og kirurgi 

 Optimering af den kliniske undervisning ved enkelte faglige grene 

 Bedre og mere realistisk patientbillede i forhold til behandlinger 
 

 Fald i prestige af tdl uddannelsen ved at være koblet sammen med KT og SKT 

 Fagligt fald i niveau af tdl uddannelsen 

 Indlæring, samarbejde og oplæring kan blive en hæmsko i forhold til at nå egne 
mål – det giver mere stress (vi har i forvejen været igennem strukturændringer) 

 Fremtidige tdl stud. fravælger AU og tager til eksempelvis KU, hvor der er 
samarbejde med eksempelvis medicin. 

 Der er risiko for at fagligheden svækkes ved at samle undervisningen 

 Vi frygter at den almene borger ikke vil kunne skelne mellem vores uddannelser 

 Vi er bange for at tandlæger uddannede fra KU vil være mere attraktive end os 

 Lokalerne vil aldrig kunne rumme studerende fra både IO og SKT til fælles 
undervisning. 

 Koordination, administration – svært at koordinere flere uddannelser 

 Det faglige niveau skal opretholdes teoretisk! 

 Socialt: SKT er mindre engageret 

 Evt. mere attraktivt at læse på KU 



 


