TANDSKÖTERSKA
1,5 år, heltid

Spikrak väg mot ett
framtidsjobb med bett

TANDSKÖTERSKA
1,5 år, heltid
Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer
över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras enligt SKL. Som tandsköterska
jobbar du bland annat med att assistera vid tandvårdsbehandlingar, göra tandhälsokontroller, förbereda behandlingar, ge lokalbedövning och utföra enklare fyllningar.
Efter utbildningen, som är utformad i nära samarbete med både Folktandvården och
privata tandläkare, kommer du att ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att
arbeta som tandsköterska på en tandvårdsklinik. Yrket passar extra bra för dig som
gillar att vara en del i ett team och ha mycket kontakt med människor, men som också
har förmågan att ta ansvar för den administrativa delen av arbetet. Välkommen till en
utbildning som gör dig tusenfalt efterfrågad.
Utbildningens innehåll
Administration och organisation, Anatomi, anestesi och farmakologi, Examensarbete, Lärande i arbete termin 1, Lärande i
arbete termin 2, Lärande i arbete termin 3, Material och miljö, Munhålans och tändernas anatomi, Odontologi 1, Odontologi
2, Oral hälsa 1, Oral hälsa 2, Teamtandvård, Vårdhygien och smittskydd. Utbildningen omfattar 325 YH-poäng.
Praktik
Lärande i arbete (LIA), utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. LIA utgör ca 1/5 av utbildningen.
Ansökan och behörighet
Din ansökan gör du på webben: campusnykoping.se. Sista ansökningsdag 3 maj.
För att vara behörig till utbildningen krävs att du har gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning. För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurs
eller motsvarande, med betyget lägst E:
• Svenska 2/Svenska som andra språk 2
Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: betyg
och särskilt prov. Se webb för detaljerad information.
I samarbete med arbetslivet
Utbildningen till Tandsköterska är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Det innebär att våra samarbetspartners
till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och/eller tar emot studerande på LIA.
Vi samarbetar med bland andra; Folktandvården i Sörmland, Oral Care, Privattandläkare inom Praktikertjänst.

Utbildningsstart 19/8. Läs mer och gör din ansökan på campusnykoping.se
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