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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;
Kunskap och förståelse

• förklara och beskriva teorier som rör undersöknings- och behandlingsmetoder inom oral hälsa i
olika länder
• beskriva holistisk patientcentrerad vård inom oral hälsa.
Färdighet och förmåga

• att självständigt planera och utföra undersökningar samt grundläggande och avancerade
behandlingsmetoder inom oral hälsa
• att kommunicera med och informera patienter, anhöriga och personal om förebyggande och
behandlande åtgärder i relation till avancerad karies och parodontit.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över betydelsen av personliga värderingar i relation till oral hälsa på en avancerad nivå
• utföra avancerad patientcentrerad vård baserad på professionella grundläggande värderingar och
patienternas behov, grundad på teoretisk och evidensbaserad kunskap.

Innehåll
- hygienrutiner inom tandvården
- undersökningsmetoder inom oral hälsa
- analys, bedömning och dokumentation av munhälsovårdande insatser
- prevention och behandling av avancerad karies och parodontit

Undervisningsformer
Kursen ges i form av seminarier, gruppaktiviteter och klinisk praktik i kombination med reflektion på
studentklinik och på tandvårdskliniker.
Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav
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För att få tillträde till kursen skall studenten ha klarat 60 hp inom området oral hälsa (eller motsvarande).

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
Kursen examineras i form av en klinisk examination och en individuell skriftlig uppgift.
Examinator
Kursen examineras av adjunkt.
Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment

Omfattning

Betyg

Examination

7,5 hp

A/B/C/D/E/FX/F

Övrigt
Närvaro
Obligatorisk närvaro vid patientbehandling på studentklinik och extern tandvårdsklinik, vid seminarier
samt gruppaktiviteter.

Kurslitteratur
Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2010). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders Elsevier
Fejerskov, O., & Kidd, E. (2008). Dental Caries, The disease and its Clinical Management. Köpenhamn:
Blackwell Munksgaard.
Lindhe J., Karring, T., & Lang, N. P. (2008). Clinical periodontology and implant dentistry. Köpenhamn:
Munksgaard.
Nield-Gejrog. J.S. (2012). Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation.
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

