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Faktablad

Tandtekniker
ServiceerhvervenesUddannelsesSekretariat

Hvad kan den 
faglærte 
tandtekniker
Som faglært tandtekniker kan du 
fremstille f.eks. 

proteser hel eller partielle, enkelt 
kroner og broer i metalkeramik og 
fuldkeramik, samt finerkroner. Du 
kan fremstille apparaturer til 
tandregulering. 

Alle typer af restaureringer inden for 
fast og aftagelig protetik. 

Du kan fremstille visse typer af 
restaureringer ved hjælp af 
CAD/CAM.

*) Grundforløb 1 er for elever, der lige har afsluttet folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen for senest et år siden.

EUV modeller
Hvis du er over 25 år, skal du gennemføre 
erhvervsuddannelsen som et voksenforløb. 
Der findes tre varianter, som i forskelligt 
omfang forudsætter erhvervserfaring.

EUV1
Er for dig, der har mindst 2 års relevant 
praktisk erfaring. EUV1 er et rent skole-
forløb. Standardforløbet for at blive fuldt 
uddannet tandtekniker er på 54 uger.

EUV2
Er for dig, der har mindre end 2 års 
relevant erhvervserfaring. EUV2 er et 
kombineret skole- og praktikforløb. 
Standardforløbet for at blive fuldt uddannet 
tandtekniker er på 54 uger.

EUV3
Er for dig, der ikke har relevant 
erhvervserfaring. EUV3 er et kombineret 
skole- og praktikforløb af samme varighed 
som erhvervsuddannelsen for unge dvs. 4 
år.

Ud over praktikken består EUV3 af 
grundforløb 2, som er 20 ugers skolegang 
og hovedforløbet, som er 60 ugers 
skolegang.

EUX
Til dig, som gerne vil gennemføre 
uddannelsen som en kombineret faglig og 
gymnasialuddannelse, har du mulighed for 
at vælge ”EUX”. Varigheden for en 
uddannelse inkl. EUX er 4,5 år.

ErhvervsUddannelse for 
Voksne (EUV)

Uddannelsen til tandtekniker varer i 
alt fra 3 år til 4 år og 6 måneder. 

Hvor lang er 
uddannelsen?

Vejledende forløb

Grund-
forløb

Hovedforløb, trin 1 Hovedforløb, trin 2

GF1:
20 

uger

GF2:
20 

uger

Op-
læring

Profil Op-
læring

Profil Speciale Op-
læring

Speciale

½ år

Tandtekniker
fast protetik

20 uger ½ år

Tandtekniker
fast protetik

20 uger

Aftagelig
protetik

10 uger ½ år

Aftagelig
protetik

10 uger

½ år

Tandtekniker 
aftagelig
protetik

20 uger ½ år

Tandtekniker
aftagelig
protetik

20 uger

Fast protetik

10 uger ½ år

Fast protetik

10 uger



Fagindhold

I løbet af uddannelsen vil du gennemføre 
forskellige fag: Anatomi, Partielle proteser, 
Tandmorfologi, Teorianvendelse, Enkle 
kroner/tandmodellering, Kroner i forskellige 
materialer, Farvelære, Helproteser, Forskellige 
protesetyper, Tandregulering, Aftryksteknik, 
Suprastrukturer ved implantologi, Broer 
forskellige materialer, Kombinationsprotetik, 
Bidfunktion.

Ud over de ordinære fag kan du vælge valgfrie 
specialefag i 2 uger, som passer ind i dit uddan-
nelsesforløb: Kombinationsprotetik i brug af 
CAD, Implantatbårne barrekonstruktioner, CAD, 
Kombinationsprotetik i brug af CAM, Reverse
engineering, Individuelt tilrettelagt arbejde, 
Innovation og etablering af egen virksomhed.

Adgangskrav

For at blive optaget på erhvervsuddannelsen til 
tandtekniker gælder for både unge og voksne, 
at

- skolen vurderer at du er uddannelsesparat 

- du har mindst karakteren 2 i dansk og 
matematik

Realkompetencevurdering 

Inden du begynder på din uddannelse, skal du 
have foretaget en vurdering af dine 
kompetencer – både de faglige og evt. de 
praktiske.

Skolen foretager en vurdering, hvor dine 
kompetencer vurderes i forhold til uddannelsens 
mål. Herefter får du en uddannelsesplan, der 
matcher dine forudsætninger.

Praktikvirksomhed – godkendelse 
og uddannelsesaftale

Din uddannelse gennemføres både på 
skole og i en virksomhed. Som elev 
indgår du en uddannelsesaftale med en 
praktikvirksomhed om gennemførelse 
af den praktiske del af uddannelsen.

Virksomheden skal være godkendt til at 
kunne varetage praktikuddannelsen for 
tandteknikerlever, før du kan indgå en 
uddannelsesaftale.

Vælger du en uddannelse inkl. EUX, 
skal din arbejdsgiver være indforstået 
med dette, da din praktikuddannelse 
bliver kortere.

Løn

Du får elevløn i henhold til overens-
komsten på området, når du har en 
uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du først får en uddannelsesaftale, 
når du er færdig med grundforløbet, 
kan du få SU under grundforløbet.

Mere om uddannelsen på:

Uddannelsesguiden

SUS

*Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat * www.sus-udd.dk * sus@sus-udd.dk *

Tandtekniker

Hvilke skoler udbyder uddannelsen?

NEXT Uddannelse København

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/tandtekniker
https://sus-udd.dk/tandtekniker/
https://nextkbh.dk/eud/industri-produktion/tandtekniker/
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