
Tid er penge 

Det er ikke unormalt at der kan gå mellem 1 
til 3 måneder fra tandlægen har accepteret et 
tilbud om ansættelse til han/hun kan starte 
i klinikken. Det skyldes, at tandlægen skal 
opsige sin nuværende stilling, finde ny bolig 
i Danmark og modtage tilladelse til at arbejde 
som tandlæge i Danmark.

Med TandlægeDansk har I mulighed for at 
bruge tiden frem til tandlægen kommer til 
Danmark så fornuftigt som muligt. Således 
undgår I at tandlægen skal starte helt fra 
begyndelsen ved sin ankomst til Danmark.

Efter ansættelsesstart kan undervisningen 
foregå i kombination med arbejdet på 
klinikken enten i arbejdstiden, efter arbejdstid 
og/eller i weekenden.

Jo hurtigere din tandlæge lærer sig dansk, jo 
hurtigere kommer han/hun i produktion og jo 
mere vil tandlægen kunne omsætte.

Med TandlægeDansk får du

• Sprogscreening
•  Målrettet danskundervisning
• Et fleksibelt tilbud

TANDLÆGEDANSK

Medicolink tilbyder nu som noget nyt 
danskundervisning for internationale 

tandlæger.

Grundet den store tandlægemangel har danske 
tandklinikker set sig nødsaget til at hente 
kvalificeret arbejdskraft i EU for at sikre, at deres 
patienter har en tandlæge.

En  af  udfordringerne ved at ansætte en 
international  tandlæge er sproget. For selvom 
mange danskere taler et rimeligt engelsk, så 
forventer de ofte at blive behandlet af en tandlæge, 
der taler dansk.

Det er vores erfaring, at der ofte er stor forskel 
på, hvilket danskniveau internationale tandlæger 
har, før de starter ansættelse i en dansk klinik og 
om et tilbud om danskundervisning er en del af 
jobtilbuddet.

Medicolink ønsker med vores nye 
undervisningstilbud TandlægeDansk at hjælpe 
danske tandklinikker og deres internationale 
tandlæger med at få bedre styr på sproget.

Nøglen til succesful rekruttering er sprog!

Vi anbefaler at du tilbyder din internationale 
tandlæge de bedste forudsætninger for at lære 
dansk. Således sikrer du din investering og skaber 
de bedste forudsætninger for en succesfuld 
rekruttering og en lang ansættelse. Sprog er nemlig 
erfaringsmæssigt en vigtig faktor for fastholdelse 
af den internationale medarbejder. 

www.medicolink.com

DANSKUNDERVISNING FOR INTERNATIONALE TANDLÆGER 
EFTER BEHOV.

http://www.medicolink.com/


www.medicolink.com

Sprogscreening

Medicolink gennemfører altid en grundig 
individuel sprogscreening forud for udarbejdelse 
af forslag til undervisningsforløb.

Sprogscreeningen bruges til at udforme en 
undervisningsplan ud fra den enkelte medarbejders 
sproglige forudsætninger (sprogniveau) samt 
ønsker til sprogligt fokus.

Målrettet danskundervisning

Formålet med TandlægeDansk er at tilbyde 
internationale tandlæger en mere fleksibel og 
målrettet danskundervisning, end de ofte tilbydes 
på de lokale sprogcentre. 

Vi tager udgangspunkt i tandlægens og jeres/
klinikkens behov. Undervisningen  kan foregå på 
små hold (max. 4 tandlæger) eller 1:1.

Kombineret danskundervisning og fagsproglig   
terminologi

Hos Medicolink har vi gennem mange år 
haft stor succes med at kombinere intensiv 
danskundervisning med fokus på ordforråd, 
grammatik, udtale og automatisering med relevant 
fagsprog.
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A1 Begynder – Basiskundskaber på dansk – Enkle sætninger om 
egen person

A2 Avanceret begynder – Taler, skriver og forstår grundlæggende 
dansk

B1 Øvet – Taler, skriver og forstår et relativt nuanceret dansk

B2 Rutineret – Taler, skriver og forstår dansk uden større besvær

C1 Avanceret – Taler, skriver og forstået et nuanceret, varieret og 
flydende dansk

C2 Mastery / Proficiency – Mestrer dansk uden problemer

Sprogniveauer jf. Den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (CEFR) 

På begynderniveau skal det helt basale på plads. 
Når det basale er på plads, inkluderes relevant 
fagterminologi i danskundervisningen. 
Undervisningen tager udgangspunkt i 
autentisk materiale, arbejdspladskultur og 
relevante samtaleemner. 

Fokus lægges på at gøre medarbejderen 
sprogligt parat til arbejdet i klinikken. Dvs. 
bl.a. på udtale, korrekthed og kommunikation 
med klinikassistenter, sekretærer og patienter 
– i både skrift og tale. Der er særligt fokus 
på faglige termer – men dagligdag dansk og 
viden om og forståelse af arbejdspladskultur 
er også en del af kursusindholdet. 

Medicolink tilbyder undervisning på alle 
sprogniveauer op til B2.

Hos Medicolink opererer vi normalt med B2 
niveau, som det acceptable sprogniveau for at 
kunne starte ansættelse uden at det implicerer 
større uoverkommelige udfordringer. 

TandlægeDansk tilbydes på 3 forskellige 
niveauer.

• Begynder (A1-A2)
• Øvet (A2-B) 

• Rutineret (B2)

http://www.medicolink.com/


ØNSKER DU YDERLIGERE 

INFORMATION, KONTAKT VENLIGST:  
Ida Glöde 

Tlf.: 26 28 40 06
email: ida@medicolink.com

Fleksibelt tilbud

Vi lægger vægt på at være så fleksible som muligt. Derfor tilbyder vi undervisning både i 
dagtimerne, om aftenen og i weekenden. 

Det konkrete undervisningsforløb og niveau aftales altid i samarbejde med arbejdsgiver, 
medarbejder og Medicolink og efter en sprogscreening.

Der kan udarbejdes: 

o Komplette undervisningsforløb fra A1 til B2.  
o Kortere kurser til begynder, øvet eller rutineret sprogbruger.
o Eller noget helt tredje

Vi indgår meget gerne i dialog med klinikkens og den internationale tandlæges behov for læring 
af dansk med henblik på at skræddersy lige netop det undervisningstilbud, som I har behov for.

Hvordan foregår TandlægeDansk online?

Fordi undervisningen foregår online, er der mulighed for at undervise flere tandlæger fra 
forskellige lokations på samme tid. 

Undervisningen foregår udelukkende online via Medicolinks online platform, ”TandlægeDansk 
Online”. Medicolink har udviklet eget materiale til undervisning af tandlæger.

Ud over online sessions skal tandlægen forvente en del hjemmearbejde og selvstudie, hvor 
undervisningselementerne automatiseres.

Om Medicolink

I mere end 10 år har Medicolink opkvalificeret internationale speciallæger og tandlæger i dansk 
forud for deres ansættelsesstart i Danmark. 

Vores undervisere har mere end 10 års erfaring i at undervise i dansk som fremmedsprog. 

Vi ved af erfaring, at sprog er nøglen til succes. Ikke blot på arbejdspladsen, men også for at falde 
til i det nye land. 

Pris

Prisen afhænger af kursuslænge samt gruppestørrelse.


