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Kvalitetsrapport för uppdragsutbildning  
Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor 15 hp 
Kurskod 8UG015 
Käkkliniken US 
 
 
Basdata 
Huvudområde: Käkkirurgi  
Ev. examen: Skriftlig tentamen 
Antal platser: minst 18  
Skräddarsydd (beställd) eller öppen utbildning: Öppen  
Kursbeskrivning: Länk? 
 

Sammanfattande beskrivning av kurs (eller program): 
 
 
Käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor är en 15 hp uppdragsutbildning som vänder sig till personer 

med tandsköterskeutbildning med kirurgisk inriktning. Kursen är även lämpligt för tandsköterskor som arbetar 

utanför sjukhus men som arbetar med kirurgisk verksamhet så som dentoalveolär kirurgi eller implantatkirurgi. 

Kursen är en avgiftsbelagd uppdragsutbildning. Utbildningen består av teoretisk del, praktisk del och auskultations 

del. Problembaserade lärandet ligga till grund för den teoretiska delen. Kursen sträcker sig över två terminer 

(kvartsfart). Max antal deltagare är 50. 

 
Måluppfyllelse 
 
Efter genomgången kurs skall den deltagande kunna: 
 
Kunskap och förståelse 
 
Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna: 

a. redogöra för olika käkkirurgiska operationer 

b. redogöra för hur arbetet bedrivs på en centraloperation i samverkan mellan olika specialiteter 

c. identifiera vanligt förekommande utrustning på operationsavdelning 

d. redogöra för anatomi med särskild inriktning på huvud och hals inklusive luftvägar 

e. beskriva munslemhinneförändringar och huvud- och halstumörer hos äldre patienter 

f. förklara käkledssjukdomar och ortognat-kirurgi 

g. förklara behandlingsgång runt implantatkirurgi 

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna: 

a. tillämpa självständig uppdukning på patienter 

b. tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt sterilhantering under ett aseptiskt 
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arbetssätt 

c. tillämpa grundläggande kunskaper om medicinsk teknisk apparatur och instrument 
 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:  

Deltagarna ska kunna assistera vid operation, stödja och motivera patient och närstående på ett professionellt sätt 

samt ha kunskap om reaktionsmönster i samband med kris och oro. Detta tränas i samtliga läraktiviteter (kursdagar, 

inläsning av litteratur, seminarium samt handledning i samband med auskultation). 

 

Reflektion kring måluppfyllelse: 
Kursen är uppbyggd baserad på det krav som ställs för att klara den kliniska vardagen på en käkkirurgisk eller 

operativ enhet. Tandsköterskerollen skall ha en stödjande funktion som dels omfattar assistans till Käkkirurger vid 

diagnostik och behandling, dels självständiga arbetsuppgifter som vårdhygien och smittskydd, skötsel och 

sterilisering av instrument, administration och kvalitetssäkringsarbete. När det gäller arbetsgivarperspektiv finns det 

också nationella krav, nämligen goda teoretiska kunskaper, adekvat handhavande av instrument och professionell 

assistens vid klinisk verksamhet och operativa ingrepp. Dessa nationella krav överensstämmer med kursens delmål 

och innehåll. Myndigheten för yrkeshögskolan reglerar föreskrifter om att utbildning med inriktning tandsköterska 

ska ha nationellt likvärdigt innehåll (MYHFS 2016:13). 

 

Kursen utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar deltagarna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, 

vilket också återspeglas i examinationsformerna. Varje deltagare ges goda förutsättningar att genomföra kursen 

inom planerad studietid.  

 

Föreläsarna har blandade professionsbakgrund med olika specialistområden såsom Käkkirurgi, Käkortopedi och 

oral medicin vilka är kopplade till central-operation med operationssjuksköterska som har huvudrollen för den 

praktiska delen av kursen. Kursens lärandemål finns i kursplan där redovisas de olika lärandeaktiviteterna i kursen.  

Kursplan, lärandemål och examinationsformen tas även upp i samband med kursintroduktionen. Lärandemål 

examineras genom flera former; 

a). Gruppdiskussion (basgrupps-liknande former) 

b). muntlig och skriftlig redovisning (seminarieuppgift) 

c). praktiskt färdighetsprov (Genomgång, drapering, instrumentering, hygien med Operationssjuksköterska på 

”klinikdagen”) 

d). Auskultation på hemmaplan med påskrift från klinisk handledare 

e). Genomgång i slutet av kursen (i slutet av kursen har vi en föreläsning på 2 timmar där vi går igenom hela 

kursen) 

d). Slutexamination (skriftlig individuell uppgift) 

 

Detta upplägg säkerställer examination av lärandemål avseende kunskap och förståelse, förhållningssätt samt 

färdighet och förmåga. Utveckling: Som utvecklingsområde kan man i kursplan eller i samband med 

välkomstbrevet informera om lärandeformen (problembaserat lärande). Den informationen får deltagarna i samband 
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med kursintroduktion. Det vore bra om deltagarna får informationen före kursstart. 

Ett annat utvecklingsområde är att ha fler praktiska del i kursen t.ex. besök på centraloperation. Detta har inte varit 

möjligt under pandemin. 

 

Exempel på program/krav, Yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska 

 

Utbildningen är 65 veckor lång fördelad på drygt tre terminer (325 YH-poäng). Undervisningen genomförs bunden 

till studieorten och bedrivs på heltid vilket innebär skolförlagd tid upp till fem dagar i veckan. De 

verksamhetsförlagda kurserna, Lärande i arbete (LIA), omfattar totalt 16 veckor och genomförs terminsvis på 

Folktandvårds- eller privattandvårdskliniker. All LIA sker under handledning av en yrkesverksam tandsköterska. 

Även under de teoretiska kurserna är det viktigt med att praktiskt förankra den nyvunna kunskapen och därför finns 

metodrum (kliniska träningscenter, KTC) på alla tre orterna. Lärarledd tid i KTC återkommer i samtliga 

skolförlagda kurser. 

 

Följande kurser ingår i utbildningen: 

 

Administration och organisation, 30 yhp 

Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 yhp 

Material och miljö, 20 yhp 

Munhålans och tändernas anatomi, 10 yhp 

Odontologi 1, 35 yhp 

Odontologi 2, 30 yhp 

Oral hälsa 1, 30 yhp 

Oral hälsa 2, 25 yhp 

Vårdhygien och smittskydd, 10 yhp 

Teamtandvård, 10 yhp 

Examensarbete, 10 yhp 

LIA 1, 15 yhp 

LIA 2, 25 yhp 

LIA 3, 40 yhp 

 

Det finns också krav från Käkkirurgiska kliniker i Sverige att deltagarna ska kunna: 

1. Ha goda teoretiska kunskaper.  

2. Adekvat handhavande av instrument.  

3. Professionell assistens vid klinisk verksamhet och operativa ingrepp. 

4. Goda kunskaper om hygien och sterilitet i samband med patientarbete och även på 

operation. 

Dessa synpunkter har diskuterats i samband med Käkkirurgiska föreningsmöte. 
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Utformning och genomförande 
 
Tandsköterskor arbetar med att assistera vid undersökningar och behandlingar av patienter. De utför även en del 

självständiga behandlingar. Arbetet sker ofta i vårdteam med tandläkare och tandhygienister. Utbildningen till 

tandsköterska är 1 år. I dagsläget finns det ett stort kompetensutvecklingsbehov kring käkkirurgiska frågeställningar 

i Sverige. Tandsköterskor som vill arbeta på Käkkirurgisk inrättning eller annan form av kirurgisk klinik saknar 

idag möjligt till vidareutveckling. Det kan vara svårt att skaffa sig kunskap om operation, instrumentering och 

omvårdnad. Detta har bland annat identifierats av flera sjukhus och även föreningen för tandsköterskor Behovet av 

denna utbildning är därmed väl förankrat och har även visat sig i ett högt söktryck.  

 

Kursen och lärandemålen är utformade enligt de krav som finns för yrkesverksamma operationstandsköterskor. 

Examinationen innehåller samtliga delmål i kursplan.  

A. Teoretiska kunskaper: Människans anatomi i huvud halsregionen inklusive luftvägar, 

farmakologi, akutmedicin, Planering/förberedelse och genomförande för käkkirurgiska 

operationer, Hygien och vårdrelaterade infektioner. Dessutom kunskaper om olika 

käkkirurgiska sjukdomar och behandlingar. 

B. Handhavande av instrument, drapering 

 

UNDERVISNING/ARBETSFORMER 
Undervisningsformer i denna kurs är föreläsningar, praktisk moment, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning 

(auskultation). För att säkerställa lärande processen för deltagarna används modellen med problembaserad lärandet. 

I samband med grupparbete tas upp fall (fallbeskrivning). Deltagarna formulerar problem, frågeställningar och 

skapar inlärningsmål. Inom medicinska fakulteten är problembaserade lärandet grunden i undervisningen. 

Deltagarna tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Deltagarna arbetar 

tillsammans i grupper (grupp arbete och seminarium) utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det 

egna lärandet och lära träna samarbete. Lärarens roll är att stödja deltagare i detta arbetssätt.  

I kursen ingår två seminarietillfällen. Varje deltagare redovisar en uppgift både muntligt och skriftligt. Här provas 

och tränas den pedagogiska förmågan. 

 
 
Teoriblock  
Den teoretiska modulen består av inlärnings av kurslitteratur, Förberedelse för seminarium (två tillfällen) samt 

kursdagar (9 dagar). Under kursdagarna varvas teoretiska föreläsningar med diskussioner, och övningar (grupp 

arbete enligt PBL modellen). Deltagarna förväntas här ta en aktiv roll i föreläsningarna och grupparbeten. 

Kursdagarna innehåller bland annat grundläggande kunskap Käkkirurgi, medicin och etik.  Kursen innehåller 

kunskaper om; 

a. Människans anatomi i huvud halsregionen inklusive luftvägar 

b. Grundläggande sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi 

c. Akutmedicin med relevans för käkkirurgi 

d. Käkkirurgiska behandlingsmetoder 

e. Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer 
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f. Hygien och vårdrelaterade infektioner 

g. Medicinsk teknisk apparatur 

 

Praktiskt block 
Under det praktiska blocket (1 dag) tränar deltagarna i följande moment;  

a. Instrumentering 

b. Hygien rutiner i operationssal 

a. Hygien och sterilitet, egen vård 

b. Drapering, uppdukning av patient (träning på dockor). 

Deltagarna utbildas av operationssjuksköterskor med mångårig erfarenhet inom central-operations verksamhet 

samt utbildning av personal. 

 
Handledning 
Handledning kan definieras som de pedagogiska processer som bygger på en  

gemensam (mellan handledare och deltagare) bearbetning av deltagarnas erfarenheter i syfte att uppnå 

kompetensutveckling. Syftet med handledning under är att stärka deltagarens förutsättningar till framtida 

yrkesutövning och anställningsbarhet. Handledarens roll är att fungera som ett temporärt stöd för att accelerera 

processen att utveckla en professionell yrkesroll avseende kunskap, färdighet och förhållningssätt. För att 

deltagarens erfarenhet ska utvecklas till kompetens är det centralt att deltagare stimuleras till reflektion och därefter 

får resonera, motivera och förklara sina ställningstaganden och handlingar och får återkoppling. Vi denna kurs 

används kombination av en mästare-lärlingsmodell och problembaserad inlärandet. För att uppnå kunskapskraven 

krävs båda lärarstilen. Regelbunden handledning syftar till att möjliggöra att utbildningen slutförs inom avsatt tid 

genom bland annat planering av hela behandlingen/kursen, diskussioner kring vad som skulle kunna vara hinder för 

detta.  

 

Skriftligt & muntligt grupparbete (seminarieform) 
I kursen ingår två seminarietillfällen. Varje deltagare redovisar en uppgift både muntligt och skriftligt. Här provas 

och tränas den pedagogiska förmågan. Seminarieuppgifter lämnas ut till deltagarna i god tid (ofta 1 månad innan 

nästa träff). Redovisning sker i grupp. Dock varje deltagare lämnar in en egen uppsats/uppgift. För att kursen ska 

godkännas krävs att samtliga moment ovan beskrivna är godkända.  

De ämnen som tas upp är relevanta för kursen utbildningens mål. Människans anatomi i huvud halsregionen 

inklusive luftvägar 

- Farmakologi med relevans för käkkirurgi (Bisfosfonater, Smärtstillande medel) 

- Internmedicin med relevans för käkkirurgi (Hjärt och kärlsjukdomar, Diabetes, koagulationsstörningar och 

infektionssjukdomar) 

- Käkkirurgiska behandlingsmetoder 

- Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer 

- Hygien och vårdrelaterade infektioner 

 

Examination 
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Dessa kunskap uppnås genom löpande träning under auskultations period (4 veckor). I avslutning av 

auskultationen förväntas dessa kunskaper ha utvecklats.  

Förmågan att kunna förklara och planera behandlingen kontrolleras i samband med slut examinationen. 

Examination sker i form av individuell skriftlig salstentamen. 

Tidpunkt för omtentamen skall anges i början av varje kurs. För omtentamen gäller att omfattningen skall vara 

densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning. Vid 

underkänt eller frånvaro på verksamhetsförlagd utbildning får deltagare göra detta moment ytterligare endast en 

gång. Deltagare som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att 

få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. Inför varje kurs anges 

hur anmälan till examination skall gå till. Vid enskilda fall kan muntlig examination tillämpats då deltagare inte 

kan redogöra för sin kunskap skriftligt. 

 

Teknisk plattform 
 
I utbildningen används framförallt Lisam vilket som är en utmaning för våra deltagare då får av våra deltagare har 

god teknisk förmåga och där det för vissa har upptagit stor tid i början av kursen att kunna hantera konton, 

dokument osv.  

 
Administration 
 
Administration har framförallt genomförts av administratör på Uppdragsutbildningsenheten, Linda Uhrbom. En 

stor del av administrationen har även skötts av kursansvarig. Det har varit en anmärkningsvärt hög grad av 

administration med många frågor från deltagarna som sannolikt präglar att gruppen inte har så stor studievana.  

 

Utvecklingsområden   
 

A. Ett viktigt område att vidareutveckla är ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på ett 

problembaserade lärande.  

B. Utveckling av praktiska delen. I kursen ingår praktisk del (idag). Introduktion till instrument och besök på 

Central operation är önskvärd.  

C. Införandet av video och film. Det är också värdefullt att visa bilder på indukning och assisterande 

personal under en operation. 

D. Ett annat viktigt utvecklingsområde är att stärka handledarna både pedagogiskt som i det personliga. 

handledarskapet. 

E. Det är möjligt att man kan utföra digitalundervisning på delar av kusen. 

F. Avancerad högskoleutbildning (15 hp) för de seniora tandsköterskor som idag saknar motsvarande kurser. 

G. Genomgång av kursen, kursmål, kursinnehåll. Uppdatering. 

H. Ett område som inte behöver utvecklas men är bekymmersamt för framtiden är auskultationsdelen. Går 

det att ordna 4 veckors auskultation inom sjukvården idag? 
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Forskningsanknytning 
 
I utbildningen 
 
Den medicinska forskningen sker i dag främst utanför den ordinarie hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

Grundforskning utgör ett viktigt fundament för all medicinsk utveckling, men utan en stark patientnära klinisk 

forskning i vårdmiljön riskerar vi att tillämpningen av ny kunskap försenas eller till och med uteblir. 

Riktlinjer för forskningsanknytning i samband med utbildningen. 

1. All utbildning bygger på kunskap som vilar på vetenskaplig grund inom de områden som utgör utbildningens 

kunskapsbas.  

2. Deltagarna utvecklar ett akademiskt förhållningssätt och färdigheter av forskningskaraktär. 

3. Undervisande och examinerande lärare arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla forskningsanknytning 

i såväl innehall som genomförande i respektive utbildning. 

 

 
I anordnandet av utbildningen 
 
Utbildningen planeras efter käkkirurgiska professionen och förhållningssätt. Deltagaren ska ha kännedom och 

fördjupade kunskaper i operationsteknik, operationsmetoder och perioperativ omvårdnad för patienter i olika åldrar 

som genomgår planerade eller akuta operationer inom käkkirurgi. Inför varje termin bestäms vilka föreläsningar 

som kan vara av värde för deltagarna. Det kan handla om nya föreläsningar, men även förbättring av de gamla. 

Kursgivarna diskutera innehållet och använder tidigare utvärdering och synpunkter från deltagarna. Vi arbetar 

mycket med det vetenskapliga förhållningssättet i planering och även i val av föreläsningar.  

Lärarkompetens 
 
All undervisning sker av anställda på Käkkliniken Universitetssjukhuset i Linköping. Dessutom tre av föreläsarna 

har anställning vid medicinska fakulteten (Jahan Abtahi, Reine Sjöman och Johan Nilsson). Examinator är professor 

Torbjörn Ledin (Öron, näs och halskliniken i Linköping). Kursgivaren är Jahan Abtahi, Disputerad, överläkare. 

Stabiliteten hos lärargruppen har varit god.  

 

Kursen är en teoretiskt och kliniskt inriktad kurs och de anställda som håller kursen är alla vana föreläsare med god 

pedagogik och kännedom om käkkirurgisk specialitet. Dessutom de flesta kursgivarna har en hög professionell och 

klinisk kompetens.  

 

Arbetslivsperspektiv 
 
Kursen är en utbildning som leder till att assisterande personal får bland annat kännedom om käkkirurgisk 

operationssjukvård, hantering av instrument, hygieniska åtgärder i samband med operation. Utbildningen arbetar 

därmed tydligt med att kursdeltagarna stärks i sin kompetens i arbetslivet. Utbildningen till tandsköterska är inriktad 

för allmäntandvård och det har saknats under många år påbyggnads kurser för tandsköterskor för assistans under 

operation. Vi utbildar deltagare som arbetar på käkkirurgisk klinik, men även på distrikten. Vi har fått positiv 
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feedback från arbetsgivarna gällande denna kurs. Arbetslivsperspektivet bör ses som den här kursens främsta styrka 

och kanske framförallt det som främst behöver se till att bevaras. Kursen vänder sig till alla tandsköterskor, men 

framför allt de nyexaminerade. Kursen ger basal kunskaper om käkkirurgisk operationspanorama. Ett 

utvecklingsområde är att starta avancerad högskoleutbildning (15 hp) för de seniora tandsköterskor som idag saknar 

motsvarande kurser. 

 

Deltagarperspektiv 
 
Utvärderingen av kursen sker såväl under kursen och i slutet av utbildningen. Vid samtliga kurstillfällen noteras 

kursdeltagarnas synpunkter. Efter avslutad kurs görs digitalt kursutvärdering, via utskick från Uppdrags-

utbildningsenheten. Uppdragsutbildningen ger sedan kursledningen tillgång till materialet som har 

sammanställt detta. Utvärderingarna har diskuterats av samtliga utbildare och examinator och efter detta har 

ändringar gjorts om möjligt. Ofta har det handlat om att deltagarna önskar förlängd tid praktiska delen såsom 

instrumentering och drapering. Vissa föreläsningar har det varit svåra ”hög nivå”. 

 

Åtgärder som skett efter utbildningarna är förtydligande kring handledningsuppdraget och de förväntningar 

som finns kring handledning både till deltagare och till handledare och återkoppling har även skett till enskilda 

handledare som det kommit feedback kring. Efter avslutad kurs har deltagarna möjlighet att kontakta 

kursdeltagarna vid frågor vilket som ger oss möjlighet att följa vilken effekt utbildningen får på lång sikt. 

 

Utvecklingsområden är: 1. Öka praktiska delen till 2 dagar, 2. Möjlighet att besöka centraloperation, 3. Att ha 

avancerad kurs för seniora tandsköterskor i framtiden. 

 

Jämställdhetsperspektiv 
 
Deltagare: Samtliga deltagare har varit kvinnor vilket som avspeglar den kliniska vardagen där kvinnor med 

tandsköterskeutbildning är överrepresenterade inom verksamheten käkkirurgi. Se nyckeltal för tydligare 

beskrivning.  

Lärare: Föreläsare och handledare har under de utbildningar som slutförts varit män/kvinnor (60 % män och 40 % 

kvinnor). Examinator har under samtliga kurser varit manlig.  

Kursens innehåll: Utvecklingsområden är att involvera kvinnliga lärare på kursen vilket vi planerar för kursen 

2022. Föreläsarna med annan etnisk bakgrund än den svenska deltar redan i kursen.  
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Kursutvärdering 2015-2018 
För dessa år skickades kursutvärdering via mail, efter avslutad utbildning. 

 

1. Vilket betyg ger du kursen som helhet?  

1 = icke godkänd och 5 = väl godkänd  

 

2. Vad tycker du om kursgivarnas insats?  

1= Dålig och 5 = Mycket bra 

 

3. Mitt betyg på kurslokalen är: 

1 = Dålig och 5 = Mycket bra 

 

4. Vad tycker du om föreläsningar (innehållet och struktur)? 

5. Hur skulle du vilja förbättra och utveckla kursen? Synpunkter? 

6. Skulle du rekommendera denna kurs till andra kollegor? 

 

Vilket betyg ger du kursen som helhet? 4.8 

Vad tycker du om kursgivarnas insats? 4.7 

Mitt betyg på kurslokalen är: 4.6 

Vad tycker du om föreläsningar (innehållet och 

struktur)? 

4.7 

Hur skulle du vilja förbättra och utveckla kursen? 

Synpunkter? 

Se 

kommentar 

Skulle du rekommendera denna kurs till andra 

kollegor? 

85% 

svarade ja. 

 

Hur skulle du vilja förbättra och utveckla kursen? Synpunkter? 

a. Fler praktiska dagar 

b. Önskar mer information om drapering 
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c. Önskar besök på centraloperation 

d. Går det att ordna auskultation i Linköping 

e. Måste man kunna namn på alla läkemedel? 

f. Kan man ha muntlig tentamen istället för skriftlig? 

g. Några deltagare ej vana vid presentation med Power Point. 

h. Önskar fler utbildningsdagar. 

 

  
 
 
 
 
Nyckeltal för kurser 2019-2021 
 
Sammanställning utvärderingar  
 
Utbildningen har genomförts vid sex tillfällen.  
Uppfyllelse av kursmålen 
 
 

Majoriteten avslutar sin utbildning i tid iom examinationen, men några få avslutar lite senare pga. 
problem att få möjlighet att göra sin randning i tid. 
 
Sammanfattningsvis: 
Kursdeltagarna verkar mycket nöjda med båda de kurser som slutförts har fått höga betyg. Identifierade 
områden att utveckla är fortsatt diskussion kring längd på utbildningen, utökad praktiska del.

Kurskod Kursstart Avklarade Män Kvinnor Avbrott Män Kvinnor Ej avklarad Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor   
8UG015 ht18-vt19 20 0 20 2 0 2 0 0 0 22 0 22   
8UG015 Kurs 2020 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15   
8UG015 Kurs 2021 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 18   
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