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TANDSKÖTERSKA

Distansutbildning med fysiska träffar i Sollefteå
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,
steriliserar instrument, tar röntgenbilder, ger
lokalbedövning och enklare fyllningarna.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

UTBILDNINGEN

325 YH-poäng
Distans
Heltid

MÖJLIGHETER
G oda förutsättningar

att få jobb.

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på
ya.se

TANDSKÖTERSKA

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver
vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 13 fysiska
träffar. Dom fysiska träffarna kan vara förlagda på andra
orter än utbildningsorten. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrke högskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Det är stor efterfrågan på tandsköterskor. En stor andel
pensionsavgångar samt framtidens krav på välutbildad
personal inom tandvården lägger grunden för rekryteringsbehovet. Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens behov av kompetenta tandsköterskor
och efter utbildningen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

LIA – Din genväg till ett jobb
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
Se mer information om ansökan och kursstart på vår
hemsida: www.ya.se

MER INFORMATION:
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00
kundservice@ya.se
ya.se/yrkeshogskola

Kurser
Administration och organisation................................30 yhp
Anatomi, anestesi och farmakologi...........................20 yhp
Examensarbete...........................................................10 yhp
Lärande i arbete 1 (LIA)............................................15 yhp
Lärande i arbete 2 (LIA)............................................25 yhp
Lärande i arbete 3 (LIA)............................................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

