Yrkeshögskoleutbildning
					- din väg till drömjobbet!

TANDSKÖTERSKA - Värnamo
Det finns många hål att fylla på dagens tandläkarmottagningar, framför allt eftersom många inom tandvårdsyrkena snart går i pension. Trycket från arbetsmarknaden ökar – till glädje för dig som tänker dig en framtid
som tandsköterska. Tandsköterskan har en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar. Arbetet är
omväxlande och innebär ständiga möten med nya människor med olika behov i olika situationer.
VAD FÅR JAG LÄRA MIG?
I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta
röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att
förbereda behandling, blanda material och sterilisera instrument. Patientkontakten är mycket viktig. Tandsköterskorna
har under senare år fått fler självständiga arbetsuppgifter.
De kan arbeta med munhygien/tandhälsoinformation, puts,
tandhälsokontroller, avtryckstagning och fluorbehandling.
Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan,
som till exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och
göra enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbild-

ningen. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose
branschens behov av kompetenta tandsköterskor som efter
utbildningen har de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.
Tandsköterskeprogrammet speglar arbetsmarknadens behov,
inte bara i ämnesval utan också i balansen mellan teori och
praktik. Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och
praktiskt arbete i Folktandvårdens dentalrum. Tillgången till
ett dentalrum ger dig möjlighet att öva på det du lär dig,
både under och utanför lektionstid.

TANDSKÖTERSKA
Under LIA-perioderna är dina studier förlagda på olika tandvårdskliniker och där får du träna på att arbeta i team och
utveckla din förmåga att lösa problem och tänka kritiskt.
EFTER EXAMEN
Efter examen behärskar du konsten att informera om och
utföra munvårdande insatser, och samtidigt arbetar du kvalitets- och miljömedvetet och vet hur du ska hantera material
ur ett miljösäkert perspektiv.
Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas
öka ytterligare de närmaste åren. Stora pensionsavgångar
står för dörren då cirka 60 procent av de nuvarande tandsköterskorna kommer att gå i pension de närmaste 15 åren.
Detta ger dig som vill arbeta som tandsköterska mycket goda
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.
SAMARBETE MED ARBETSLIVET
Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet.
Utbildningens innehåll är format efter dess krav på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig tandsköterska.
Våra samarbetspartners är bland annat Jönköpings-,
Östergötlands-, Kronobergs läns landsting, Landstinget
Dalarna, Folktandvården Västra Götaland samt privata
tandvårdskliniker.
MER INFORMATION
På vår hemsida, www.tucsweden.se, finns mer information
om YH och om utbildningen. Välkommen att kontakta oss om
du har frågor eller funderingar.

UTBILDNINGSINNEHÅLL
• Administration och organisation, 35 Yh-p
• Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 Yh-p
• Material och miljö, 20 Yh-p
• Odontologi I, 35 Yh-p

KONTAKTPERSON
Elize Starby, utbildningsledare
0140-44 45 23, elize.starby@tucsweden.se
BEHÖRIGHETSKRAV
• Behörighet för Yh-utbildning.
• Särskild behörighet: Svenska 2, Matematik 1 och
Engelska 5 eller motsvarande kompetens.
• Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg är inte ett krav, men
kan vara meriterande.
POÄNG: 300 Yh-p (60 veckor, ca 1,5 år)
STUDIETAKT: 100%
ANTAL PLATSER: 35
UTBILDNINGSORT: Värnamo
UTBILDNINGSSTART: augusti 2015, under förutsättning att
utbildningen beviljas av Yh-myndigheten.
ANSÖKAN
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: maj 2015
Ansök direkt till oss på TUC Yrkeshögskola.
Se www.tucsweden.se för mer information.

• Odontologi II, 20 Yh-p
• Oral hälsa I, 35 Yh-p
• Oral hälsa II, 20 Yh-p
• Vårdhygien och smittskydd, 35 Yh-p

• LIA 1 (Lärande I Arbete), 10 Yh-p
• LIA 2 (Lärande I Arbete), 25 Yh-p
• LIA 3 (Lärande I Arbete), 45 Yh-p
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