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Bli det
du läser.

Tandsköterska

- en viktig kugge i tandvårdsteamet
325 YH-poäng Folkuniversitetet i Falun och Uppsala
En yrkeshögskoleutbildning för dig som är social, vill
arbeta med människor och gillar att arbeta i team. Som
tandsköterska får du ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Du kommer att assistera vid behandlingar
av patienter samt föra ett preventivt tandvårdsarbete.
Yrket består även av administration såsom journalföring,
patientbokning och receptionsarbete. Många moment
underlättas av teknik, då allt mer teknikstöd tas fram
inom svensk tandvård.
Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du kunna arbeta som tandsköterska inom allmäntandvård och specialisttandvård. Arbetet sker ofta problemlösande med patientfokus och i
team med tandläkare och tandhygienist, för att ge optimal
patientservice utifrån patientens behov.
LIA
Under utbildningens 3 LIA-perioder (totalt 16 veckor) jobbar
du i “skarpt” läge på olika arbetsplatser. Du får omsätta
dina teoretiska kunskaper i praktiken och knyta egna
värdefulla arbetslivskontakter för framtiden.
Arbetsmarknad
Utbildningen leder till en tandsköterskeexamen som gör
dig behörig att arbeta på klinik både inom offentlig och
privat sektor. I dag står yrkesgruppen inför omfattande
pensionsavgångar och därmed finns ett stort behov av
nyrekrytering.

Kursinnehåll YH-poäng
•
Anatomi, anestesi och farmakologi		
•
Etik, Bemötande och kommunikation
•
Examensarbete			
•
LIA 1			
•
LIA 2			
•
LIA 3			
•
Material, miljö och hantering av farligt avfall
•
Odontologi 1			
•
Odontologi 2			
•
Oral hälsa 1			
•
Oral hälsa 2			
•
Tandvårdens verksamhet och organisation
•
Vårdhygien och smittskydd		
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Falun utbildningsstart: 16 augusti 2021
Kontakt: tina.prestberg@folkuniversitetet.se
Uppsala utbildningsstart: september 2021
Kontakt: monica.westerberg@folkuniversitetet.se

Mer information och anmälan
Utbildningsstart: Hösten 2021
Sista ansökningsdatum: 30 april 2021
Omfattning: 65 veckor, 325 YH-poäng, heltid
Behörighet: Förutom grundläggande behörighet

för yrkeshögskoleutbildning krävs särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2,
med lägst betyg G eller motsvarande.
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

