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Framtidsjobbet för dig
När du har gått den här utbildningen 
har du kompetens att assistera en tand-
läkare. Du kommer att kunna arbeta 
med allt ifrån munhygien och lokalbe-
dövningar till att sköta administrativa 
sysslor i receptionen. Arbetet innebär 
mycket kontakt med människor och du 
kommer att arbeta nära dina kollegor i 
ett team.
Efterfrågan av tandsköterskor är stor på arbets-
marknaden. Denna utbildning ger dig färdighe-
ter och kunskaper för att arbeta som tandskö-
terska i vårdteam på tandvårdsklinik.

Utbildningen, som är på tre terminer, 
kommer att ha sin bas i Umeå med inslag av 
distansstudier. Under termin ett är det två 

veckors praktik, termin två och tre är det längre 
praktikperioder. Praktikplatser kommer främst 
att erbjudas på tandvårdskliniker i Norrland
Sista ansökningsdag: 16 september 2018
Start: 8 januari 2019
Slut: 5 juni 2020
Omfattning: Heltid
Förkunskapskrav: Grundläggande såväl som 
särskild behörighet. Se textruta nedan. Utförliga 
behörighetskrav finns att läsa på vår hemsida.

Mer information:
www.umea.se/vivakomvux

Administration och organisation   30
Anatomi, anestesi och farmakologi   20
Examensarbete     10
Lärande i arbete 1     15
Lärande i arbete 2     25
Lärande i arbete 3     40
Material och miljö     20
Munhålans och tändernas anatomi   10
Odontologi 1     35
Odontologi 2     30
Oral hälsa 1     30
Oral hälsa 2     25
Teamtandvård     10
Vårdhygien och smittskydd    25
Summa yrkeshögskolepoäng   325 

Följande kurser ingår i Tandsköterskeutbildningen:
Kurs     Yrkeshögskolepoäng

Behörighet till Yrkeshögskolan:
• Den som avlagt en gymnasieexamen i gym-
nasieskolan eller inom kommunal vuxenutbild-
ning.
• Den som har en svensk eller utländsk utbild-
ning som motsvarar kraven i 1
• Den som är bosatt i Danmark, Finland, Island 
eller Norge och där är behörig till motsvarande 
utbildning
• Den som genom svensk eller utländsk utbild-
ning, praktisk erfarenhet eller på grund av 

någon annan omständighet har förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen
Särskild förkunskaper:
• Den sökande ska ha kunskaper från de 
gymnasiala kurserna Svenska 2, Svenska som 
andraspråk 2 eller motsvarande.

Angående urvalet:
• Urvalsprocessen kommer att göras på betyg. 
Vid samma antal poäng tillämpas lottning.


