5.2 Efteruddannelse
Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer
To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden for det seneste ½ år. 80 % har deltaget inden for det seneste
år, og 94 % har deltaget på et eller andet tidspunkt, mens 6 % aldrig har brugt Tandlægeforeningens Efteruddannelse.
Der er tale om en svag stigning i anvendelse set i forhold til 2010 – og ikke mindst et fald i
andelen, som ikke anvender.

Hvornår deltog du senest i aktiviteter arrangeret af
Tandlægeforeningens Efteruddannelse?
Klinikejer

72%

Privatansat

74%

Offentligt ansat

16%
16%

46%

Studerende

17%

52%
66%

Total 2010

64%
0%

Inden for det seneste ½ år

20%

15%

Inden for det seneste år

60%

1%

40%
14%

40%

9%

36%

2% 6%

Total 2012

11% 1%

13%
11%

6%
10%

80%

100%

Mere end 1 år siden

Aldrig brugt

Medlemsgruppe
Klinikejere og privatansatte deltager mest og nogenlunde lige meget i efteruddannelse.
De offentligt ansatte adskiller sig ved, at der er betydeligt færre (46 %), der har brugt efteruddannelsen inden for det seneste halve år, og flere hvor det er mere end 1 år siden. Det
tyder på, at de offentligt ansatte deltager i færre efteruddannelsesaktiviteter end klinikejere
og privatansatte.
De studerende skiller sig ud ved, at 40 % aldrig har brugt Tandlægeforeningens Efteruddannelse. Samtidig har 60 % allerede benyttet sig af efteruddannelsen selvom de stadig er studerende.
De fire medlemsgruppers mønster i brug af Efteruddannelsen har ikke ændret sig fra 2010 til
2012.
Alder
60 % af de respondenter der er 29 år eller yngre har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter
inden for det seneste halve år og 33 %, har aldrig deltaget i nogle af aktiviteterne. Dette er
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givetvis fordi mange af de yngre respondenter stadig er studerende. Der er ikke væsentlige
forskelle for de andre aldersgrupper.
Fagpolitisk aktive
De fagpolitisk aktive skiller sig ud ved, at relativt flere (72 %) har deltaget i aktiviteter inden
for det seneste 1/2 år.
Anciennitet
De med under 2 års anciennitet har stort set alle (97 %) brugt efteruddannelsen inden for det
seneste halve år. For de andre anciennitetsgrupper stiger hyppigheden med ancienniteten.

Tilfredshed med udbud af kurser, det faglige niveau, indholdet og betaling
Kun de som har anvendt Tandlægeforeningens efteruddannelsesaktiviteter er blevet spurgt
om de videre spørgsmål om kursusaktiviteten.
Der er spurgt til medlemmernes tilfredshed med TF’s efteruddannelse ud fra to parametre:



Vurdering af udbuddet af kurser
Vurdering af kursernes faglige niveau

Besvarelserne fordeler sig nogenlunde ens på de to parametre. Omkring to tredjedele af
respondenterne (64- 69 %) er enten meget tilfredse eller tilfredse med udbuddet af kurserne
og deres faglige niveau. Omkring en fjerdedel er hverken tilfredse eller utilfredse, mens meget få respondenter (5-6 %) er enten utilfredse eller meget utilfredse. Der er 5 og 6 % der svarer ved ikke.

Hvor tilfreds er du med udbuddet af kurser?
Klinikejer

8%

Privatansat

11%

Offentligt ansat

6%

Studerende

7%

Total 2012

8%

Total 2010

7%
0%

Meget tilfreds

60%

Tilfreds
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21%

53%

23%

52%

30%

47%

17%
56%

3%

27%

25%
40%

Hverken tilfreds eller utilfreds

60%
Utilfreds

9% 1% 1%
3% 1% 8%

22%

54%
20%

9% 1% 1%

7% 1% 5%
7% 1% 6%

80%
Meget utilfreds

100%
Ved ikke
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Hvor tilfreds er du med kursernes faglige niveau?
Klinikejer

9%

Privatansat

15%

Offentligt ansat

Studerende

63%

19%

59%

10%

18%

50%

7%

37%

5% 1% 2%

26%

20%

4% 1% 2%

1% 1% 12%

7%

30%

Total 2012

11%

58%

20%

4% 1% 6%

Total 2010

10%

57%

22%

4% 1% 6%

0%
Meget tilfreds

Tilfreds

20%

40%

Hverken tilfreds eller utilfreds

60%

80%

100%

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

Medlemsgruppe
Det er især de studerende, der skiller sig ud fra de andre medlemsgrupper, da 39 % af de studerende svarer ’ved ikke’ til de to spørgsmål om udbud af kurser og deres faglige niveau.
De offentligt ansatte er samlet set lidt mindre tilfredse med både udbud af kurser og kursernes faglige niveau end klinikejere og de privatansatte.
Der er kun små forskelle mellem besvarelsen i 2010 og 2012.

Kan du anbefale kurserne til dine kollegaer
Lidt knap halvdelen af respondenterne (49 %) kan i høj eller meget høj grad anbefale Tandlægeforeningens Efteruddannelse til deres kollegaer. 37 % vil i nogen grad anbefale efteruddannelsen til deres kollegaer, mens kun 5 % slet ikke vil eller kun vil i ringe grad. 10 % har besvaret, at de ikke ved, hvad de vil svare.
Medlemsgruppe
De studerende adskiller sig fra de andre medlemsgrupper ved at ca. halvdelen ikke ved om,
de vil anbefale ydelsen eller ej, og ved at kun 16 % har tilkendegivet, at de i nogen grad vil
anbefale efteruddannelsen.
De tre medlemsgrupper, som er i arbejde besvarer meget ens, dog er der flere offentligt
ansatte, som svarer ved ikke.
Der er ikke væsentlig forskel mellem besvarelsen i 2010 og 2012.
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Kan du anbefale Tandlægeforeningens Efteruddannelse til
kolleger?
Klinikejer

7%

41%

41%

Privatansat

9%

38%

45%

Offentligt ansat

10%

Studerende

40%

13%

Total 2012

9%

Total 2010

7%

0%
I meget høj grad

30%

40%

7% 3%

40%

40%
I nogen grad

3% 4%

4%

17%

37%

37%

38%
20%
I høj grad

5% 1% 5%

4% 1% 10%

42%
60%
I ringe grad

3% 1% 9%
80%
Slet ikke

100%
Ved ikke

Alder
De der er 29 år eller derunder adskiller sig ved at mange (28 %) tilkendegiver, at de ’ikke ved’
om de kan anbefale efteruddannelsen eller ej. Formodentlig fordi mange af dem ikke har
deltaget.
Fagpolitisk aktiv
58 % af de fagpolitisk aktive kan anbefale efteruddannelsen til kolleger mod 49 % af de ikke
fagpolitisk aktive.

Hvorfor kan du ikke anbefale Efteruddannelsen til dine kollegaer?
Der er meget få respondenter der har besvaret, hvorfor de ikke vil anbefale efteruddannelsen til deres kollegaer. I prioriteret rækkefølge er respondenternes begrundelser:






For lavt fagligt niveau
For dyre
Der eksisterer andre og bedre tilbud
Dårligt udbud
Mangler visioner, mangler at være opdaterede

Registrering af efteruddannelsesaktiviteter
Som noget nyt er respondenterne spurgt, om de har registreret deres efteruddannelsesaktiviteter på TDLNET. Der er i gennemsnit 58 % som har gjort dette. Der er flest klinikejere (tre
ud af fire) som har gjort det, to ud af tre privatansatte og en ud af to offentligt ansatte.
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Har du inden for de seneste 12 måneder registreret egne
efteruddannelsesaktiviteter på TDLNET?
Klinikejer

73%

Privatansat

65%

Offentligt ansat

51%

Studerende

6%

Total

58%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alder
Mellem 30-59 år sker der en svag stigning i andelen, som registrerer sin efteruddannelse,
mens de på over 60 år ligger under de som under 30 år.
Anciennitet
De med 3-19 års anciennitet har i større omfang (62-63 %) registreret sin efteruddannelse.

Ikke registreret efteruddannelsesaktiviteter – kommentarer
Kommentarerne til ikke at have registreret sine efteruddannelse på TDLNET afviger ikke
mellem de tre medlemsgrupper i arbejde. Herunder er de vigtigste årsager vist:








Glemt det, gledet ud, ikke tid
Ved ikke hvordan jeg gør
Jeg skynder mig at gøre det!
Svært at komme ind på TDLNET – problemer med kode
Tekniske problemer med selve registreringen
Forventede at det sker automatisk (ved kurser fra Tandlægeforeningens Efteruddannelse)
Tåbeligt system, fx truslen om offentliggørelse.

Kommentarer til indholdet af kurserne
Respondenterne er blevet spurgt, om de havde kommentarer til indholdet af kurserne. Det
er primært dem, der er negativt stemt overfor kurserne, der har svaret. En række af besvarelserne går på tværs af medlemsgrupper.
De tværgående kommentarer er:




For lav faglighed (fx for meget som 10. semester på tandlægeskolen)
For lav klinisk brugbarhed og bredde
Manglende fornyelse - de samme kurser og de samme foredragsholdere
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For lidt fokus på ’min medlemsgruppes’ særlige interesser
Kurser til specialtandlæger efterspørges
Placering i Århus og København kan betyder lang transporttid for nogle.

Blandt de privatansatte nævner enkelte at kravet om 25 timers efteruddannelse ikke matches af kursusudbud og –indhold.
Der er også enkelte tandlæger, der udtrykker deres positive holdning til kurserne. De peger
især på:


Særlige kurser der er gode: Symposiet, Årskurset (især forrige gang med Frank
Spear, men ikke det sidste Årskursus).

Flere viser en interesse for udenlandske foredragsholdere, fx bliver Frank Spear nævnt i positivt lys af flere omgange, som en privatansat fx siger:
”Det var en stor succes da Spear var på årskurset. Jeg er helt klar over at det ikke var
godt for udstillerne. Hvorfor arrangerer Tandlægeforeningen ikke lignende intensive
kursustilbud med andre internationalt anerkendte kursusgivere? Tilslutningen er da
til stede!”
Nogle mener, at niveauet på kurserne er ok, hvor andre mener det er meget blandet og derfor svært at vurdere. Fx nævner en klinikejer:
”Mht. kursernes faglige indhold så er kvaliteten overordentlig svingende – meget er
rigtig godt og noget er ligefrem ringe”

Kommentarer til betaling af kurser?
Respondenterne er blevet spurgt om de har kommentarer til betalingen for kurser. Langt de
fleste af kommentarerne er fra respondenter, der udtrykker utilfredshed med, at prisen er
for høj.
De fleste skriver blot, at kurserne er for dyre, men andre peger også på andre forhold omkring betalingen:








Kurser er for dyre ift. kurser der tilbydes andre steder
At det er umuligt at framelde sig når først, man er tilmeldt
At medlemmerne ikke har stor nok prismæssig fordel i sammenligning med ikke
medlemmer
At nogle kurser foregår i arbejdstiden (det bør de ikke)
At nogle medlemmer forfordeles regionalt – især udkantsområderne føler sig underprioriterede og nævner især transporttiden som et problem
At det er unødvendigt med dyr forplejning på kurserne
De offentligt ansatte peger på at kurserne er for dyre, især hvis de selv skal betale
deltagelsen.

Forslag til forbedringer af kurserne
Respondenterne er blevet spurgt om, de har forslag til, hvordan man kan forbedre TF’s efteruddannelse og om de har nye ideer til efteruddannelsestilbud. Rigtig mange respondenter
er kommet med ideer og forbedringsforslag, og disse varierer meget, da mange af forslage-
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ne er meget specifikke. I den nedenstående boks er hovedlinjerne for de tre medlemsgrupper som er i arbejde opsamlet.
FORSLAG TIL FORBEDRINGER
Medlemsgruppe

Forslag












Klinikejere

Privatansatte
Offentligt ansatte

Flere udenlandske undervisere
Kurser over nettet
Kliniknære kurser, drift, ledelse, administration
Hands on kurser med simulering
Kurser for personalet
Nye materialetyper
Hands on kurser – kigge over skulderen
Budgetvenlige behandlingsmetoder
Ledelse i forhold til assistenter
Relevante kurser for kommunalt ansatte
Angst, det psykologiske og pædagogiske aspekt

5.3 Tandlægebladet
5.3.1 Hvor ofte læser du bladet
To tredjedele af respondenterne (66 %) læser Tandlægebladet hver gang det udkommer. 23 %
læser det hver anden gang det udkommer, mens 11 % læser det sjældnere. Næsten alle respondenterne (89 %) læser således Tandlægebladet minimum hver anden gang det udkommer.
Der er ingen væsentlig forskel på besvarelsen i 2010 og 2012.

Hvor ofte læser du Tandlægebladet?
Klinikejer
Privatansat

75%
57%

Offentligt ansat
Studerende

17%
24%

67%
48%

Total 2012
Total 2010
0%
20%
Hver gang (det udkommer)

7%
19%

24%
36%

66%

8%
16%

23%

68%

21%
40%
60%
Hver anden gang

80%
Sjældnere

11%
11%
100%

Medlemmerne
Klinikejere ser ud til at læse bladet lidt oftere end offentligt ansatte, som igen læser lidt oftere end privatansatte, men forskellene er små. De studerende læser Tandlægebladet oftere
end de privatansatte. Der er flest studerende, der læser bladet hver anden gang det udkommer.
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