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Vill du ha ett omväxlande arbete där du arbetar med människor inom vård och hälsa? Vill
du arbeta i team och träffa nya människor? I stora delar av landet råder det stor brist på
tandsköterskor så vill du byta karriär och få ett stimulerande arbete är detta utbildningen för
dig. Som tandsköterska har du en central roll i tandvårdsteamet tillsammans med tandläkare,
tandhygienister och tandtekniker. Arbetet är omväxlande och innebär ständiga möten med
nya människor med olika behov i olika situationer.
Vad arbetar du med?
I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter och ta

Utbildningen är skräddarsydd för att tillgodose branschens

röntgenbilder till mer traditionella uppgifter som att

behov av kompetenta tandsköterskor och efter utbildnin-

förbereda behandling, blanda material och sterilisera in-

gen har du de kunskaper och färdigheter som efterfrågas.

strument. Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke

Föreläsningar varvas med Lärande i arbete, LIA, och prak-

med mycket patientkontakt. Bemötandet är viktigt och du

tiskt arbete i vårt egna dentalrum på TUC. Tillgången till

ska inge trygghet och tillit.

ett dentalrum ger dig möjlighet att öva praktiskt på det du
lär dig, både under och utanför lektionstid.

Som tandsköterska arbetar du självständigt med munhygien och tandhälsoinformation, puts, tandhälsokontrol-

När du arbetar inom vården måste du arbeta enligt

ler, avtryckstagning samt fluorbehandling. Tandläkare
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kan även delegera uppgifter till tandsköterskan, som till
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exempel att ge lokalbedövning, ta röntgenbilder och göra

läder. Läs mer på vår hemsida, tucsweden.se.

enklare fyllningar. Allt detta lär du dig under utbildningen.

www.tucsweden.se

LIA - Lärande i arbete
Under sammanlagt 16 veckor är dina studier förlagda till

av en intervju. Där får de sökande visa sin strukturella och

en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. På din

kommunikativa förmåga, initiativförmåga och problem-

LIA-arbetsplats får du under handledning vidareutveckla

lösningsförmåga.

dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.
Poäng: 325 YH-p (65 veckor, ca 1,5 år)

Efter examen
Efter examen behärskar du konsten att informera om och

Studietakt: 100%
Antal platser: 35
Utbildningsort: Stockholm

utföra munhälsovårdande insatser. 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 väntar och även
framtidens krav på välutbildad personal gör att rekryter-

UTBILDNINGSINNEHÅLL
• Administration & organisation, 30 YH-p

ingsbehovet är stort. Detta ger dig som tandsköterska

• Anatomi, anestesi & farmakologi, 20 YH-p

extra goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

• Examensarbete, 10 YH-p
• LIA 1, 15 YH-p

Samarbete med arbetslivet
Denna utbildning är framtagen tillsammans med arbetslivet. Utbildningens innehåll är format efter dess krav

• LIA 2, 25 YH-p
• LIA 3, 40 YH-p
• Material & miljö, 20 YH-p

på kompetens, vilket gör dig eftertraktad som färdig

• Munhålan & tändernas anatomi, 10 YH-p

tandsköterska. Bland företagen som står bakom utbildnin-

• Odontologi 1, 35 YH-p

gen finns Distriktstandvården, Huddinge Tandvårdscen-

• Odontologi 2, 30 YH-p

trum, Mörby Dental Group, Oral Care, Stockholms läns
folktandvård och Tandvårdsgruppen.

• Oral hälsa 1, 30 YH-p
• Oral hälsa 2, 25 YH-p

“Folktandvården i Stockholm ser fram emot att TUC yrkeshög-

• Teamtandvård, 10 YH-p

skola till hösten startar en tandsköterskeutbildning i Stock-

• Vårdhygien och smittskydd, 25 YH-p

holm. Behovet av fler utbildade tandsköterskor är stort dels
på grund av att vi expanderar dels på grund av framtida
pensionsavgångar.” Elisabet Wennström, Folktandvården
Stockholms län

Behörighet
• Behörighet för Yrkeshögskolan

Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 6 maj 2019. Ansök direkt till
oss på TUC, https://apply.yh-antagning.se/to/tuc/ht2019
För mer information, se www.tucsweden.se

• Särskilda förkunskaper: godkänt betyg i Svenska 1,
Matematik 1 och Engelska 5 eller motsvarande kompetens

Kontaktperson

Antagningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande er-

Malin Lundström, utbildningsledare

håller en meritpoäng baserat på betyg. Därefter kallas de

076-009 12 45, malin.lundstrom@tucsweden.se

100 sökande med högst poäng till ett särskilt prov i form

