
Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ



Hygienansvarig/Tandsköterska

Ingegärd Lundgren Svensson

Malmö högskola, odontologiska fakulteten
avd för oral protetik
205 06 Malmö
Tel: 040 665 85 10

ingegard.lundgrensvensson@mah.se



≈ 350 Heltidsstudenter

260 Tandläkare    stud
30  Tandtekniker  stud
35  Tandhygienist stud

5  Erasmus stud
3 Linneus-Palme stud
≈ 10 Masters



Problembaserat lärande och Malmömodellen
 

På Odontologiska fakultetens utbildningar används en pedagogisk modell som kallas 
Problembaserat lärande (PBL). Denna innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar 
för att finna kunskap för att lösa problemställningar som senare kan uppstå i yrkeslivet.  

Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk arbetsform, som utvecklades för ungefär 30 
år sedan vid universitet i Canada och Holland. Där användes den med framgång på 
läkarutbildningar och andra vårdutbildningar. Sedan dess har metoden spritts till universitet i 
hela världen. Till Sverige kom PBL på 80-talet då läkarutbildningen i Linköping och 
tandläkarutbildningen i Malmö började använda den.  

Arbetet med PBL är gruppbaserat. Du kommer att tillhöra en grupp som består av 8 (6-10) 
studenter och en lärare (som brukar kallas tutor). Gruppen kommer att arbeta under en halv 
till en hel termin; därefter bildas nya grupper så att du får öva dig i att samarbeta med många 
olika människor. Gruppen har två möten i veckan, och varje vecka utses en ny ordförande och 
sekreterare - på det sättet roteras dessa uppgifter. Ordförandens roll är att leda gruppen under 
veckans arbete, och sekreteraren ska sammanfatta det gruppen kommer fram till, på en 
skrivtavla som hela gruppen kan se. Tutorns roll är att vara handledare för gruppen och hjälpa 
er i era studier. Hon eller han ser till att ert arbete går framåt och att ni når era svar och 
lösningar. Dessutom ger hon eller han återkoppling på hur ni klarar kursen. 

  

 



INTRODUKTIONSKURSEN

De första 5 veckorna läser alla studenter
(tandläkar-tandhygienist- och tandtekniker-
utbildningen) tillsammans och får då första
undervisningen i Basal Hygien.



SOSFS 2007:19M

SOSFS 2007:19M

Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal 
hygien inom hälso-
och sjukvården m.m. 



Dokument



Tandläkarutbildningen

K2 
• Inför första pat på 

oral diagnostik
• Inför första pat på 

parodontologi
• Steriltjänstgöring



Alla kurser repetition varje terminstart

K4   e – utbildning i Basala hygienrutiner
K6   OP-tvätt  film + praktiskt
K6   OSCE (objective structured clinical   

examination) ”hygienstation”
K8   Repetition ABUT (allmän barn och ungdomstandvård)

K9   Repetition OP-tvätt Kir
Klinisk examination

K10  Föreläsning docent Bodil Lund



Tandhygienistutbildningen

KURS 1
• Introduktion till kliniken, 

hygienrutiner och hygien-
riktlinjer. 

• Klinisk examination med 
stort fokus på hygien, 
studenterna får visa 
handtvätt och påklädnad av 
skyddsutrustning. 

• Tittar även på hygienen 
under själva genomförandet.



Tandhyg K2

• Introduktion inför 
klinikstarten, repetition 
hygienrutiner

• Auskultation i sterilen, ett 
pass per student

• Examination: OSCE där vi 
tittar på sterilarbetet



Tandhyg K3
• Introduktion inför klinikstarten, repetition hygien-

rutiner
• Auskultation i sterilen ett pass per student
• Examination: OSCE där vi tittar på sterilarbetet
• Genomgång av OP tvätt och steril uppdukning 

med praktisk träning.
• Bedömning: Under termin 3 görs två kliniska 

bedömningar (i mitten och i slutet av terminen). 
Bedömningen görs av samtliga handledare som 
träffat studenten. Här bedöms hygien på kliniken. 
Samma formulär används vid den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 



Tandhyg K4
• Vid kliniktimmarna tas 

hygienaspekten upp 
kontinuerligt under hela 
utbildningen. Oftast genom att 
handledaren noterat något som 
hänt under klinikpasset.

• Olika aspekter diskuteras kring 
den personliga hygienen liksom 
hygienen kring 
patientbehandlingen. 

• Examination: vid den kliniska 
slutexaminationen bedöms 
studenten vad gäller hygienen, 
egen och hur de arbetar med 
patienten. 

• Bedömning: samma som under 
K 3 (2 ggr/termin)



Tandteknikerutbildningen

Kurs 1
Labhygien och repetition i 
samband med avtrycks-
tagning på klinik

Kurs 3
Basgruppsfall - Arbetsmiljö 
o hygien

Kurs 6
Repetition inför samarbetet 
med tdl K8



Tack för uppmärksamheten!


