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EXEMPEL 
 

 
 
 

Information gällande tid och plats för skriftlig del av kunskapsprovet 
 

Tid och plats 
Tentamen sker DATUM / TID /ADRESS 
 
Du bör vara på plats senast kl. 08:30. Det är viktigt att du är i tid, så att vi på ett lugnt och säkert sätt 
kan leda er till er skrivplats och samtliga tentander skall få en lugn start. 
 
Ni välkomnas i ankomsthallen och personal kommer att visa er till den ingång ni ska gå. Ni kommer att 
bli tilldelade ett nummer och en plats att skriva provet.  
För att allt ska gå smidigt, vänligen gå direkt till en skrivningsvakt när ni kommer kl. 8.30. 
 
Åker du lokaltrafik kan du använda SL reseplanerare för att planera din resa.  
 

 
Samling sker klockan 08:30! 

 

 
Stora ingången till där skrivsalen finns. 

 
 

https://sl.se/
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Bild utanför skrivsalen 

 

Covid-19 Gemensamt och individuellt ansvar vid resande och examination 

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. 

Här kommer några viktiga saker du kan göra för att ta ditt ansvar: 

 

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. 

• Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna  

färdmedel. Om du har möjlighet använd gärna andra resvägar än kollektivtrafiken. 

• Res inte i rusningstid om du kan undvika det. 

• Håll avstånd till andra deltagare vid in och utpassering till skrivningslokalen och under 
examinationen. Använd gärna handsprit och munskydd som delas ut vid in och utpassering. 

• Vid inpassering, häng av ytterkläder och ställ väskor på anvisad plats. Försök att så skyndsamt 
som möjligt ta dig till din plats. 

 

 

Vi på Institutionen tar vårt ansvar: 

• Personal som har symptom ombeds att stanna hemma. 

• Det finns tillgång till handsprit och möjlighet att tvätta sig med tvål och vatten. 

• Vi har reducerat antalet personer som vistas i skrivningslokalerna och utökat antalet lokaler för 
att möjliggöra distansering vi provtillfället. 

• Vi planerar mer tid för in och ut passering för att möjliggöra social distansering för deltagare. 

• Examinationen utförs med tomma platser mellan deltagare, för att minska kontakt mellan 
deltagare. 

• Social distansering gäller även vid examination, därför kommer personal att hålla avstånd från 
er som deltar. 
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Lokal 
Du kommer att skriva provet i en stor datorsal. Vid insläpp i salen blir du tilldelad ett nummer, och 
detta nummer finns på platsen där du ska sitta. I skrivsalen finns en karta med alla platser för att du 
ska kunna hitta din plats. Det kommer att finnas skrivningsvakter som kan guida dig till din plats.  

 
Bild inifrån skriv/datorsal 

 
 

Nationella riktlinjerna för vuxentandvård 
Tidigare har Nationella riktlinjerna för vuxentandvård delats ut i tryckt form som en bok. Från och 
med teoretiska provet 27 mars 2019 kommer provet att använda sig av Nationella riktlinjerna för 
vuxentandvård i pdf format. Pdf versionen finns i provet och kan tas fram när som helst under provet. 
 
Vi rekommenderar att ni förbereder er genom att gå igenom riktlinjerna i pdf format. De Nationella 
riktlinjerna för vuxentandvård i pdf format finns på Socialstyrelsens hemsida och kan hämtas genom 
länken här: Länk till Nationella riktlinjerna för vuxentandvård 
 

Tidsplan för dagen 

 
  

08.30 Samling 

•Tilldelning av 
plats 

•Lämna 
tillhörigheter 
på anvisad 
plats 
 

09.15-13.00 
Delprov 1 

 
•Delprov 1 

öppnar kl. 
09.15 

•Genomförande 
delprov 1 

•ID kontroll 
•Delprov 1 

stänger 13:00 

13.00-13.35 Rast 

•Rast  
 
Håll tiderna, 
provet 
startar 
automatiskt! 
 

•Möjlighet att 
äta medhavd 

t ä k 

13.45-16:00 
Delprov 2 

 
•Delprov 2 

öppnar 13:45 
•Genomförande 

delprov 2 
•ID kontroll 
•Delprov 2 

stänger 16:00 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2011-5-1.pdf
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Praktiska regler 
• Ha giltig legitimation tillgängligt och synlig på din skrivplats under hela tiden du skriver 

tentamen. ID kontroller görs vid flera tillfällen före och under provet, och vi vill att det sker så 
smidigt som möjligt. 

• Väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter, som mobiltelefon och klockor, 
ska placeras på den plats som provvakten anvisar. Det finns tyvärr ingen plats att låsa 
in värdesaker. Värdesaker medförs på egen risk. 

• Mobiltelefoner, klockor, hörlurar och annan elektronisk utrustning ska vara avstängda 
under provet och ska lämnas i dina ytterkläder eller väska. Har ni detta tillgängligt under 
provet räknas det som fusk. Du kommer att få signera ett dokument på plats där du 
bekräftar att du tagit del av denna information. 

• Du får inte ha några personliga föremål vid skrivplatsen.  
• Det är inte tillåtet att prata med andra provdeltagare under provet. 
• Toalettbesök är tillåtna, meddela tentamensvakt. Du skrivs upp på en lista och tentavakten 

följer dig till toaletten och tillbaka så du hittar rätt. 

• Du får ta med en begränsad mängd mat, dryck, snacks, frukt, etc. till din skrivplats. 
Skrivplatsen är liten, och skrivningsvakten har rätt att be dig ta bort mat och dryck som är 
skrymmande. Vid spill eller annat fel som kan härledas till något deltagaren själv tagit med 
i form av mat och dryck, är det deltagarens eget ansvar. 

• Provet ska lämnas in enligt instruktioner från provvakterna. Inga papper, inte heller 
kladdpapper, får tas med ut från provsalen, utan ska lämnas in. Även prov som inte har 
genomförts måste lämnas in. 
Dessa regler gäller tillsammans med Socialstyrelsens regler för kunskapsprov 

 

Bedömningskriterier för godkänt resultat 
 

I. Deltagaren måste uppnå gränsen för godkänt. Gränsen för godkänt sätts av en expertpanel 
som bedömer varje prov med hjälp av Angoff-metod. Därför kan gränsen för godkänt variera 
mellan proven. Godkäntgränsen ges på provdagen och står i provet. 

II. Deltagaren måste uppnå ≥50 % per mål för Tandläkarexamen. Alla frågor på varje individuellt 
prov sätts i förbindelse till målen för Tandläkarexamen (enligt Högskoleförordningen 
1993:100). 

 
Information delprov 1 och 2 

 
Delprov 1 

 
• I första delen av provet kan du gå fram och tillbaka mellan frågor. 
• Denna del handlar om flera patientfall och kliniska och generella situationer som du som 

allmäntandläkare kan ställas inför. 
• Du får lämna in provet och lämna salen innan tiden för provet tagit slut. 

 
  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/regler-vid-kunskaps-och-lamplighetsprov.pdf


5  

Delprov 2 
 

• I denna del av provet kan du inte gå fram och tillbaka mellan frågor, som i del 1. 
• Du kan endast gå framåt, så glöm inte att besvara frågan innan du går vidare. Du kan inte gå 

tillbaka. 
• Denna del handlar om ett par patientfall och kliniska och generella situationer som du 

som allmäntandläkare kan ställas inför. 
• Tänk på att kontrollera tiden så att du inte missar att svara på alla frågor. 
• Du får lämna in provet och lämna salen innan tiden för provet tagit slut. 

 
 
 
Frågetyper och poängsättning 

 
Nedan finns en förklaring på vilka frågetyper det finns och hur dessa poängsätts: 

 
• Frågor där man ska välja ett rätt alternativ (endast ett val per fråga) tilldelas poäng för 

rätt svar, inga minuspoäng för fel svar. Totalpoäng står i anslutning till frågan 
• Dra-och-Släpp (flera val som ska rangordnas i en särskild ordning) tilldelas poäng för rätt 

svar, inga minuspoäng för fel svar. Totalpoäng står i anslutning till frågan 
• Essäfråga tilldelas varierande poäng. 

Totalpoäng står i anslutning till frågan 
 

Om du har några frågor kontakta oss på: utand@dentmed.ki.se 
 
 
 

Lycka till på provet! 
 

Hälsningar, 
 

Alla medarbetare på Kunskapsprovet för tandläkare utbildade utanför EU / ESS. 

mailto:utand@dentmed.ki.se
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