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Utbildningsprogrammets benämning, omfattning och nivå
Tandhygienistprogrammet (programkod 01THP), 180 högskolepoäng, grundnivå.
Programme in Dental Hygiene, 180 higher education credits, undergraduate level.
Fastställande
Utbildningsplan för Tandhygienistprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av
Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs Universitet 2006-11-24, reviderad 2008-05-05
och 2013-02-13 (Dnr G 2012/461), 2016-08-31 (Dnr G 2016/167)
Utbildningsprogrammets syfte
Syftet med programmet är att studenten förvärvar en akademisk yrkesexamen som leder fram
till sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta självständigt som tandhygienist.
Programmet utgör grund för legitimation som tandhygienist (efter ansökan hos
Socialstyrelsen). Programmet leder även till en generell akademisk examen (kandidatexamen)
och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå- forskarnivå.
Utbildningen är forskningsbaserad, vilket innebär en problematisering av utbildningens
innehåll där undervisning liksom examination är anpassad efter innehåll och sammanhang.
Förkunskapskrav
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs för antagning
Tandhygienistprogrammet kunskaper motsvarande behörighetsområde 16/A14:
Behörighetskurser inom områdesbehörighet A 14:
• Matematik 2a/b/c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b
*Naturkunskap 2 kan ersättas av: Biologi 1, Fysik 1a/1b1/1b2 och Kemi 1
Behörighetskurser inom områdesbehörighet 16:
• Matematik B
• Naturkunskap B*
• Samhällskunskap A
* Naturkunskap B kan ersättas av: Fysik A, Kemi A och Biologi A.
I varje behörighetskurs skall betyget vara lägst godkänd eller E.
Examen och huvudområde
Programmet leder till yrkesexamen:
• Tandhygienistexamen – Higher Education Diploma in Dental Hygiene
Programmet leder även till generell akademisk examen:
• Kandidatexamen i Oral Hälsa – Bachelor of Science in Oral Health
Huvudområdet för utbildningen är ‘oral hälsa’ (oral health).

till

Studier inom huvudområdet utgår från oral hälsa som en del av den allmänna hälsan och
välbefinnandet, samt munhälsans betydelse för människans dagliga liv och i kontakt med sin
omgivning. Området beskriver och förklarar oral hälsa, hur en god oral hälsa kan främjas och
hur våra vanligaste orala sjukdomar kan förebyggas ur olika aspekter.
Huvudområdet oral hälsa bildar en helhet av kunskaper från naturvetenskapliga (främst
odontologi och medicin) samt samhälls- och beteendevetenskapliga domäner och utgör bas
inom tandhygienistens yrkesområde.
Lärandemål
De mål som gäller för Tandhygienistprogrammet är dels de allmänna målen i Högskolelagen
(SFS 1992: 1434, 1 kap 9§), dels lärandemålen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100,
Examensordning) för tandhygienistexamen respektive kandidatexamen, bilaga 1 och 2.
Härutöver gäller följande lokala mål för Tandhygienistprogrammet i Göteborg:
Den studerande ska
Kunskap och förståelse
• Visa kunskap om och förståelse för munhälsorelaterade faktorer hos individer med
särskilda behov (den äldre- omsorgsberoende individen samt individer med specifika
sjukdomstillstånd- funktionsnedsättningar).
• Visa kunskap om och förståelse för munhälsorelaterade strategier inom barn- och
ungdomstandvården.
• Visa kunskap om och förståelse för huvudområdets (oral hälsa) vetenskapliga grund
och om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunna medverka i forskningsoch utvecklingsarbete inom oral hälsa.
Färdighet och förmåga
•
•

•

Visa
färdighet
och
förmåga
att
självständigt
utföra
uppsökande
munhälsovårdsverksamhet riktad till äldre- omsorgsberoende individer.
Visa färdighet och förmåga att självständigt utföra undersökning- och diagnostik av
karies- och parodontala sjukdomar inom barn- och ungdomstandvården, samt ansvara
för munhälsofrämjande åtgärder inom den organiserade barn- och
ungdomstandvården.
På egen hand kunna inhämta kunskaper inom tandhygienistens yrkes- och
ämnesområde (oral hälsa) samt närliggande områden, utifrån en insikt om ett livslångt
lärande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•
•
•

Visa insikt om betydelsen av livslångt lärande, samt insikt om ansvar för att bidra till
en positiv utveckling av professionen och tandvården.
Visa insikt om betydelsen av hållbar utveckling och hur hållbar utveckling relaterar
till oral hälsa/ohälsa och yrkesutövning.
Visa insikt vad gäller perspektiv på mänskliga rättigheter och likabehandling och
därmed kunna bidra till att i yrkesutövningen stärka den enskilde patientens rätt till
hälsa och en god omsorg/vård.

Utbildningsprogrammets huvudsakliga innehåll och uppläggning
Programmet erbjuder en studiemiljö i nära samverkan mellan, utbildning, forskning och
beprövad klinisk erfarenhet. Genom hela utbildningen integreras teoretisk- forskningsbaserad
kunskap med klinisk tillämpning för en successiv progression vad gäller kunskap, förståelse
och färdigheter relaterat ämnesområdet oral hälsa och yrkesutövningen som tandhygienist.
Den vetenskapliga ”strimman” inom programmet pågår från termin 1 med
introduktionskursen inom oral hälsa till det självständiga examensarbetet på termin 6. Det
kliniskt tillämpade lärandet pågår från termin 1-6, där utvecklingen går från auskultation i
tandvården till en hög grad av självständighet, där studenten successivt under utbildningen
tränas i att kunna omsätta teoretiskt kunskap i klinisk- praktisk tillämpning samt att
kontinuerligt och kritiskt värdera sitt arbete. Studentens progression av kunskaper examineras
mot mål på olika nivåer så att studenterna i slutet av sin utbildning ska uppfylla
examensmålen för yrkes- respektive kandidatexamen.
Examinationsformerna varierar, relaterat kursers innehåll och mål; (i) skriftligt via tentamina,
rapporter/inlämningsuppgifter, patientfallsredovisningar och självständigt examensarbete (ii)
muntligt genom redovisning av olika uppgifter såväl enskilt som i grupp samt (iii) praktiska
prov.
Betygsskalan är två-gradig.
Programmet ges på helfart. Samtliga kurser inom programmet om 180 högskolepoäng är
obligatoriska.
Den kliniskt tillämpade utbildningen utgör ca 1/3 del av programmet och sker vid
utbildningsklinikerna inom Odontologen samt genom extern verksamhetsförlagd utbildning
på Folktandvårdskliniker i Västra Götaland.
Under programmets sista läsår finns möjlighet till internationellt utbyte, såväl inom Europa
som utanför. Studier som sker inom ramen för avtal om internationellt utbyte kan
tillgodoräknas i den kommande examen, förutsatt att de motsvarar obligatoriska kurser inom
programmet.
För en översikt av programmets kurser – se bilaga 3.
Platsgaranti
Student som i föreskriven takt följer utbildningsprogrammet har platsgaranti till samtliga i
utbildningsplanen angivna kurser.
Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier fr.o.m. höstterminen 2017
och tillsvidare.
Studenter antagna till programmet enligt tidigare utbildningsplan och som efter studieuppehåll
önskar återuppta studierna, ska kontakta studievägledare för planering av fortsatta studier.

Övrigt
Uppföljning och utvärdering av utbildningsprogrammet sker i enlighet med gällande Policy
för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.
Krav gällande kläder och hygien i den kliniska verksamheten följer de direktiv som gäller för
Folktandvården, Västra Götaland.
För extern verksamhetsförlagd utbildning inom Folktandvården, Västra Götaland, kan
reseersättning i vissa fall medges vilket framgår av respektive kursplan.
I enlighet med högskoleförordningen ges fortfarande möjlighet att ta ut
yrkesexamen/tandhygienistexamen efter studier om 120 högskolepoäng, under förutsättning
att obligatoriska kurskrav uppfyllts. Kursöversikt för yrkesexamen om 120 hp kan
tillhandahållas och utbildningen ges med särskilt anpassad studiegång efter studentens
begäran.

Bilaga 3
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Tandhygienistprogrammet kursöversikt
Termin

Huvudområde Oral Hälsa

Biomedicin/Odontologi

T1

ORAL HÄLSA - Introduktion till huvudområdet och professionen
(15hp)

Biomedicin/Odontologi I,
(15hp)

Tandhygienistens profession och huvudområdets vetenskapliga grund, 7,5hp
Tandhygienistens kliniska verksamhet, 7,5hp*

Tandanatomi, 2hp
Biokemi och mikrobiologi, 4hp
Allmän anatomi, 3hp
Histologi och immunologi, 3hp
Fysiologi, 3hp

T2

ORAL HÄLSA - Prevention, diagnostik och behandling I,
(20.5hp)

Biomedicin/Odontologi II,
(9,5hp)

Kariologi I, 5hp,
Parodontologi I, 4hp
Psykologi och hälsokommunikation I, 4hp
Förberedande klinisk tillämpning, 7,5hp*

Anatomi - huvud/hals, l,5hp
Oral protetik och odont. materialvetenskap I, 2hp
Oral radiologi och röntgenteknik,
6hp*

T3

ORAL HÄLSA - Prevention, diagnostik och behandling II,
(16hp)

Biomedicin/Odontologi III,
(14hp)

Kariologi II inkl. klinisk näringslära/kost, 7hp
Parodontologi II inkl. klinisk parodontal teknik, 6hp*
Klinisk tillämpning inom vuxentandvård I, 3hp*

Farmakologi, 3hp
Anestesi, 1hp*
Internmedicin, 3hp
Oral protetik och odont. materialvetenskap II, 5hp
Klinisk Bettfysiologi, 2hp

T4

ORAL HÄLSA - Prevention, diagnostik och behandling III,
(21.5hp)

Biomedicin/Odontologi IV,
(4hp)

Parodontologi III, 1,5hp
Klinisk tillämpning inom vuxentandvård II inkl. kariologisk riskbedömning och
mikrobiologisk provtagning, 13hp*
Strategier i barntandvård i teori och klinisk tillämpning I, 7hp*

Oral patologi och oral medicin, 4hp

30hp

30hp

30hp

30hp

ORAL HÄLSA - Folkhälsa och Oral hälsopromotion,
(4,5hp)
Folkhälsa och oral hälsopromotion, 4,5hp

T5

ORAL HÄLSA - Prevention, diagnostik och behandling IV,
(22.5hp)
Klinisk tillämpning inom vuxentandvård III, 6hp*
Strategier i barntandvård i teori och klinisk tillämpning II, 5hp*
Munhälsovård till den äldre och omsorgsberoende individen, 7,5hp*
Psykologi och hälsokommunikation II, 4hp

30hp

ORAL HÄLSA - Vetenskapliga teorier och metoder,
(7.5hp)
Vetenskapliga teorier och metoder, 7,5hp

T6

ORAL HÄLSA - Prevention, diagnostik och behandling V,
(15hp)
Munhälsovård till patientgrupper med särskilda behov, 6hp*
Klinisk tillämpning inom allmäntandvård inkl. ledarskap och teamsamverkan,
9hp*

ORAL HÄLSA – Examensarbete,
(15hp)
Examensarbete, 15hp

*Kurser där kliniskt lärande/tillämpning ingår (utgör cirka 50hp)

30hp

