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Patient på Tandlægeskolen - Studenterbehandling 

 
På Tandlægeskolen bliver du behandlet af studerende under uddannelse. Dine behandlinger er en del af 
studenterundervisningen og foregår under supervision af uddannet fagpersonale. Der føres journal over de udførte 
undersøgelser og behandlinger efter regler fastsat af Sundhedsstyrelsen. Vi anvender dine journaloplysninger som 
led i behandlingen og til at dokumentere de studerendes kliniske kvalifikationer. Journaloplysningerne bruges også 
i de studerendes skriftlige projekter, som har til hensigt at forbedre kvaliteten af skolens behandlinger og 
undervisning.  
Der udføres jævnligt forskning, som du forventes at deltage i. Du vil dog altid på forhånd blive informeret om 
forskningens formål og form og du kommer kun til at indgå i forskningen, hvis du selv har givet dit skriftlige samtykke. 
Forskningen er typisk af en sådan karakter, at det ikke stiller ekstra krav til dig eller forstyrrer behandlingen 
 
Du kan forvente at:  

• Der er ventetid inden behandlingen påbegyndes -  ventetiden kan variere. 
• Du får en omhyggelig og grundig behandling, og at det enkelte behandlingsbesøg kan vare op til 3 timer. 
• Der kan være ventetid, når den studerende skal have godkendt sit arbejde.  
• Du kan færdigbehandles hurtigere, hvis du er fleksibel med mødetider. 
• Der vil være reduceret aktivitet på klinikkerne i januar og juni på grund af eksamen. 

 
Vi forventer at:  

• Du kan møde regelmæssigt én eller to af ugens dage. 
• Du melder afbud til Tandlægeskolen i god tid, hvis du er forhindret i at møde til en aftale. 
• Du sideløbende med behandlingen på Tandlægeskolen går til egen tandlæge. 
• Du følger den studerendes vejledninger og instruktioner (fx i mundhygiejne) i bestræbelse på at opnå de 

bedste behandlingsresultater. I modsat fald kan vi blive nødt til at udelukke dig fra yderligere behandling 
på Tandlægeskolen.  

 
Vi gør opmærksom på at: 

• Der skal betales et indskrivningsgebyr på 300 kr. før behandlingen påbegyndes. 
• En lovet behandling kan vise sig ikke at være egnet som studenterbehandling. I så fald kan vi se os 

nødsaget til at henvise til egen tandlæge. 
• Der er egenbetaling på visse behandlinger, og regninger på dele af behandlingen kan komme før 

behandlingen er helt afsluttet.  
• Vi kun kan tilbyde nødbehandling på igangværende behandlinger og kun man.-tors. (fremmøde inden kl. 

09:00) 
• Vi yder 5 års materialegaranti på fast protetik og 2 år på aftagelig protetik.  
• Du vil blive udskrevet fra Tandlægeskolen, hvis du gentagne gange udebliver fra behandling eller aflyser.  
• Det ikke er tilladt at lave lyd- og billedoptagelser på klinikkerne.  
• Tandlægeskolen er en uddannelsesinstitution, og skolen er derfor lukket i ferierne til jul, påske, sommer 

(1.7-31.8) og efterår. I påske-, sommer- og juleferier vil der i begrænset omfang være nødbehandling. 
Datoerne vil fremgå af hjemmesiden dent.au.dk/tandlaegeskolen.  

• Du skal kontakte egen tandlæge, hvis du får behov for behandling uden for Tandlægeskolens åbningstid. 
Denne behandling er for egen regning. 

• Tandlægeskolen er røgfri. 
 
Jeg erklærer mig indforstået med ovenstående, og giver med min underskrift mit samtykke til ovennævnte 
brug af mine journaloplysninger. Jeg bekræfter at have modtaget en kopi af denne skrivelse.  
 
 
Dato: ___________ Underskrift__________________________________________  

 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, men kan så ikke fortsat blive behandlet på Tandlægeskolen. 

 
Yderligere information kan findes på: dent.au.dk/tandlaegeskolen  


