
Tandläkarexamen 

Mål 

För tandläkarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som tandläkare. 

Kunskap och förståelse 

För tandläkarexamen ska studenten 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt 
kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen,
- visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller 
hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
- visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan 
på allmänhälsa, munhälsa och miljö,
- visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården1, och
- visa kunskap om relevanta författningar2.
Färdighet och förmåga 

För tandläkarexamen ska studenten 
- visa förmåga att självständigt diagnostisera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar
och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
- visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl
individer som grupper av patienter,
- visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
- visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
- visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom
med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg3, och
- visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på
vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För tandläkarexamen ska studenten 
- visa självkännedom och empatisk förmåga4,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov,
och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Utdrag ur:  Högskoleförordning (1993:100), Svensk författningssamling 1993:100, Bilaga 2 : EXAMENSORDNING 
Källa:http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100. Hämtad 2020-10-13

1 Bedöms inte i kunskapsprovet 
2 Bedöms inte i kunskapsprovet 
3 Bedöms inte i kunskapsprovet 
4 Bedöms inte i kunskapsprovet
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