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Kurskod: OHG010

Kursens
benämning:

Oral hälsa prevention - kliniska studier I
Oral Health Prevention - Clinical Studies I

Högskolepoäng: 7.5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
OHA (Oral hälsa)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2020-03-11 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkända kurser i tandhygienistprogrammet termin 1 inklusive kursen Prekliniska studier för
tandhygienistens yrkesområde, teori och metod (15hp), samt registrerad på kurser termin 2;
Grundläggande vetenskapsteori och metoder (7,5hp) samt Hälsopsykologi och kommunikation (7,5hp).

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- Förklara innebörden av anamnestiska uppgifter och deras betydelse i samband med oral undersökning
och behandling 
- Redogöra för preventiva evidensbaserade åtgärdsbedömningar utifrån Nationella riktlinjer för tandvården



- Redogöra för olika munhygieniska hjälpmedel och metoder 
- Redogöra för olika fluoridpreparat samt för rekommendationer avseende fluoridtillförsel 
- Redogöra för kostens betydelse för oral hälsa 

Färdighet och förmåga
- Tillämpa oral undersökning under handledning genom att insamla data, ställa diagnos om karies och
parodontal sjukdom samt utvärdera tidigare dokumentation och behandling hos friska patienter eller med
begynnande sjukdomsutveckling
- Planera och genomföra preventiv behandling hos friska patienter eller med begynnande
sjukdomsutveckling
- Identifiera frisk- och riskfaktorer samt tillämpa riskbedömning
- Tillämpa hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samtalsmetodik med patienten
- Tillämpa journaldokumentation under handledning vid patientbehandling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över självkännedom, etiskt och professionellt förhållningssätt och i förhållande till interkultur 
- Reflektera över eget behov av ytterligare kunskap i mötet med friska patienter eller med begynnande
sjukdomsutveckling i tandvården

Innehåll
- Klinisk patientverksamhet
- Munhälsoundersökning
- Diagnostik karies och parodontal sjukdom
- Utvärdering och planering
- Riskbedömning 
- Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samtal 
- Munhygieniska hjälpmedel och munhygienmetoder
- Fluoridpreparat och fluoridbehandling
- Journaldokumentation
- Etiskt och professionellt förhållningssätt
- Interkultur
- Nationella riktlinjer för tandvården 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom:
- seminarier
- klinisk examination
- skriftlig inlämningsuppgift i grupp
- skriftlig individuell reflektionsrapport 

Antalet examinationstillfällen för att bli godkänd på kursen är begränsat till fem.
För godkänd kurs krävs obligatorisk närvaro och deltagande vid metodövningar vid laboratoriet samt
patientverksamhet vid utbildningskliniken och begränsat till två tillfällen.

Studieresultat kan inte slutrapporteras innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller
tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar. Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän kursen ges nästa gång.

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.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska utbildning om studenten visar
sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerhet eller patientens
förtroende för tandvården riskeras. När undervisningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten
underkänns på aktuell kurs. I sådana fall skall en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår
vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk
färdighetsträning i denna kurs och kommande kliniska kurser.


