
MEDLEMSSERVICE - 
DET FÅR DU FOR DIT 
KONTINGENT

Specialiseret rådgivning om arbejdsmiljø, dental
materialer, hygiejne, jobsøgning og cv, klinikindretning, 
klinikkøb og -salg, klinikøkonomi, konflikthåndtering, 
lægemidler og pressekontakt

TF’s medlemmer kan indrykke stillingsannoncer på 
Dentaljob.dk til en reduceret pris. Prisen er mere end 
halveret i forhold til prisen for ikkemedlemmer

Krisehjælp af erhvervspsykologer og afvænnings
eksperter af både erhvervsrelaterede og private 
problemer. Hjælpen ydes gennem TandlægeTryghed

Mulighed for både erhvervs og privatforsikringer 
samt pensionsordninger på fordelagtige vilkår. 
Forsikringerne og pensionsordningerne tegnes 
gennem TandlægeTryghed

RÅDGIVNING

DENTALJOB.DK

KRISEHJÆLP

JURIDISK 
BISTAND

FORSIKRINGER 
OG PENSIONER

Specialiseret juridisk bistand, helhedsrådgivning og 
sparring om overenskomster, løn og ansættelses
forhold samt lovgivning på sundhedsområdet

SERVICE OG FORDELE FOR ALLE ERHVERVSAKTIVE 

MEDLEMMER AF TANDLÆGEFORENINGEN

Tandfaglige Dage, Symposium og en lang række andre 
kurser. Nogle kurser er kun for TFmedlemmer. Alle 
andre kurser er min. 20 % billigere for tandlæger, der er 
TFmedlemmer

EFTER-
UDDANNELSE



12 numre af Tandlægebladet om året med nyheder 
og baggrund fra tandlægers hverdag, videnskabelige 
artikler, debat, navnestof, stillingsannoncer og 
kollegiale henvisninger

Patientinformationsbrochurer, plakater, skemaer 
og andre produkter fra TF’s Forlag til fordelagtige 
medlemspriser. TFmedlemmer betaler 20 % mindre 
end ikke medlemmer

Indflydelse via TF på politiske beslutninger vedrørende 
tandplejen. TF arbejder for at påvirke ny lovgivning og 
for at profilere tandplejen. TF er tandlægernes talerør 
over for medierne

Rabat på en række produkter og serviceydelser, som 
skal gøre det lettere og/eller billigere at være tandlæge. 
Rabatordningerne er kun for medlemmer af TF

TANDLÆGE-
BLADET

BROCHURER TIL  
PATIENTER 

INVESTERING

TDLNET.DK

FAGLIGE 
NETVÆRK

POLITISK  
PÅVIRKNING OG 
PROFILERING

RABAT-
ORDNINGER

Adgang til nyheder, Dentaljob.dk, information om 
lovgivning og myndighedskrav, standardkontrakter, 
honorartabeller, debatforum mv. Tdlnet.dk er kun for 
medlemmer af TF

000 000

Adgang til medlemsdemokrati bl.a. via regionsforeninger. 
Adgang til faglige netværk via kvalitetscirkler samt 
deltagelse i kurser og medlemsmøder. Mulighed for 
dialog med kolleger på Tdlnet.dk og Facebook

Mulighed for at investere frie midler og bruge 
andre produkter hos Lægernes Pensionsbank, som 
TandlægeTryghed samarbejder med


