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Kursplan

Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap

Kurskod: OHG001

Kursens benämning: Introduktion till oral hälsa - teorier, profession och vetenskap
Introduction to Oral Health - Theories, Profession and
Science

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:
OHA (Oral hälsa)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-03-11 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Matematik 2a-c, Naturkunskap 2 alt Fysik 1, kemi 1 och biologi 1,
Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A14).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Förklara innebörden av huvudområdet oral hälsa
- Redogöra för olika teorier om hälsa och välbefinnande 
- Beskriva tandhygienistprofessionen och dess yrkesroll ur ett historiskt, nationellt och internationellt



perspektiv
- Redogöra översiktligt för författningar, riktlinjer och yrkesetiska regler som styr
tandhygienistprofessionen 
- Förklara begreppen promotion och prevention
- Förklara översiktligt innebörden av begreppen vetenskap, förbättringskunskap och hållbart arbete 

Färdighet och förmåga
- Planera och genomföra ett individuellt personligt förbättringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera kring etiska regler i relation till tandhygienistprofessionen
- Reflektera över mänskliga rättigheter ur ett övergripande perspektiv och dess innebörd för
yrkesutövande inom oral hälsa
- Reflektera över profession, professionalism och samverkan med andra professioner inom hälso- och
sjukvård och kommunal verksamhet
- Reflektera över tandhygienistens yrkesroll
- Reflektera över eget lärande och behov av ytterligare kunskap

Innehåll
- Grundläggande begrepp inom huvudområdet oral hälsa
- Teorier och uppfattningar om hälsa och välbefinnande
- Tandhygienistprofessionen och professionalism
- Karriärvägar inom tandhygienistprofessionen
- Författningar och yrkesetiska regler
- Nationella riktlinjer för tandvården
- Begreppen promotion och prevention
- Mänskliga rättigheter 
- Vetenskap och förbättringskunskap
- Hållbar utveckling
- Auskultation verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en (1) dag 
- Reflektion och dokumentation i Portfolio

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursen examineras genom:
- skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
- seminarier
- skriftlig individuell tentamen

För godkänd kurs krävs även obligatorisk närvaro vid auskultation VFU
Antalet examinationstillfällen för att bli godkänd på kursen är begränsat till fem.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av



underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Resor och boende kan medföra merkostnader för studenten i samband med auskultation tandvårdsklinik
VFU. 


