325 YH-POÄNG – Sollefteå

TANDSKÖTERSKA

EN STOR EFTERFRÅGAN
Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. Utbildningen
är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov
av kompetenta tandsköterskor och efter utbildningen
har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning läses på distans. Fysiska
träffar förekommer. Utbildningen berättigar till studiemedel.
För mer information, vänd dig till CSN. Den studerande står
själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
190214

INFO

om utbildningen

KURSER
Administration och organisation���������������������30 yhp
Anatomi, anestesi och farmakologi�����������������20 yhp

Examensarbete���������������������������������������������10 yhp
LIA 1������������������������������������������������������������15 yhp
LIA 2���������������������������������������������������������������� 25 yhp
LIA 3 �����������������������������������������������������������40 yhp
Material och miljö������������������������������������������� 20 yhp
Munhålans och tändernas anatomi �����������������10 yhp
Odontologi 1 �����������������������������������������������35 yhp
Odontologi 2 �����������������������������������������������30 yhp
Oral hälsa 1�������������������������������������������������30 yhp
Oral hälsa 2�������������������������������������������������25 yhp
Teamtandvård�����������������������������������������������10 yhp
Vårdhygien och smittskydd ���������������������������25 yhp
Totalt

325 yhp

Tandläkare kan även delegera uppgifter till tandsköterskan,
som t.ex. att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra
enklare fyllningar. Tandsköterska är ett serviceyrke med mycket
patientkontakt vilket innebär att bemötandet är viktigt samt att
du ska inge trygghet och tillit.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
MER OM YRKET
Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien
och smittskydd, administrativa uppgifter samt receptionsarbete. I yrkesrollen ingår t.ex. att ha egna patienter, ge
munhygien och tandhälsoinformation, putsa, tandhälsokontroller, avtryckstagning samt fluorbehandling.
Tandsköterskan förbereder även behandling, blandar
material och sterilisera instrument.

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

ANSÖKAN OCH KURSSTART
Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 023-584 00 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00 E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

