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TANDTEKNIKEREXAMEN 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL TECHNOLOGY 
 
 
 

1 Fastställande 
Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2020-03-11 och ersätter tidigare 
examensbeskrivning, dnr 540-420-101. 

2 Nivå 
Grundnivå 

3 Mål 

3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå 
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på 
nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får 
dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

  

                                                   

1 Rektor har därefter beslutat att engelsk översättning på examensbenämning har förändrats, enligt 
beslut dnr 540-721-12. 
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3.2 Mål enligt nationell examensbeskrivning 
För tandteknikerexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs 
för att självständigt arbeta som tandtekniker. 

Kunskap och förståelse 

För tandteknikerexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, 

- visa kunskap om relevanta metoder inom området och om odontologiska 
behandlingsprinciper, och 

- visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom 
tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön. 

Färdighet och förmåga 

För tandteknikerexamen ska studenten 

- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att framställa olika typer av 
tandtekniska arbeten som används inom tandvården, 

- visa förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten, 
och 

- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information 
och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper 
och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För tandteknikerexamen ska studenten 

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och 
respektera patientens behov, 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

4 Krav för examen 

4.1 Omfattning 
Denna examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 
högskolepoäng (hp). 

4.2 Självständigt arbete (examensarbete) 

För denna examen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett 
självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng som är relevant 
mot målen för tandteknikerexamen.  
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4.3 Övriga krav 

För examen krävs, förutom det självständiga arbetet, följande kurser: 

Anatomi 3 hp 

Dentala biomaterial 18 hp 

Histologi med cellbiologi 3 hp 

Klinisk oral fysiologi 3 hp 

Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM-teknik samt 
implantatstödd protetik 47 hp 

Laboratoriepraktik 39 hp 

Ortodonti 4 hp 

Avtagbar protetik 34 hp 

Samhällsodontologi 3 hp 

Tandanatomi 5 hp 

Tandhälsovård 2 hp 

Vetenskapliga metoder 4 hp 

5 Övergångsregler 
Studenter som påbörjat sin utbildning för denna examen före 2020-07-01 har rätt att 
få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr 540-420-10. 


