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Innspill 2 til Liedutvalget fra Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat.
Konklusjon og anmodning:
Utdanningen for tannhelsesekretærer MÅ flyttes tilbake til de odontologiske
lærestedene. Dagens utdanningsnivå og lærersted er ikke tilpasset dagens og
fremtidens behov for økt kompetanse i tannhelsesekretæryrket.
ThsF anmoder Liedutvalget å komme med en konkret anbefaling om at det settes ned
en arbeidsgruppe som skal utrede flytting av tannhelsesekretærutdanningen tilbake til
de odontologiske instituttene med en studielengde på 1 til 1 ½ år. Da
tannhelsesekretærutdanningen har en historisk forankring på universitetene, bør ikke
dette arbeidet bli så stort og omfattende som for f.eks. ambulansefaget.
Se til Danmark og Sverige
I våre to naboland ligger utdanningen av tannhelsesekretærer på nivået over
videregående skole. I begge land er det stor søknad til utdanningene.
Tannhelsesekretærutdanningen må flyttes tilbake til UHS nivå igjen
Tannhelsesekretærutdanningen vil ligge på de tre odontologiske fakultetene i Norge,
UiO, UiB og UiT.
Tannhelsesekretærene skal utdannes til primært å assistere tannlegene under alle
behandlingssituasjoner og de skal alltid ligge i forkant av tannlegen under enhver
pasientbehandling, de har hovedansvar for smittevern og hygiene (jfr. resistente
bakterier), samt at de administrerer tannhelseklinikkene.
Svakheter ved dagens opplæring:
• Utruster ikke elevene til å møte arbeidslivets krav til relevant fag- og
yrkeskompetanse
• Arbeidsgiver etterspør mer kunnskap av en ferdig utdannet og autorisert
tannhelsesekretær

•
•
•
•

Vanskelig med praksisplasser
Tilbys per i dag kun på 10 videregående skoler, med lavt søkertall og stort
frafall.
Dyr utdanning for de videregående skolene.
Utfordrende tilgang på lærerkrefter

Styrke ved flytting:
• Det vil dekke arbeidsgivers og samfunnets nåværende og fremtidige behov for
kompetanse i tannhelsesekretæryrket.
• Tannhelsesekretæren vil få praktisk opplæring og trening i assistanse i alle
tannlegespesialitetene (8 stk).
• Tannlegene vil få praktisk trening i å jobbe i team med en tannhelsesekretær
• Vil heve utdanningens kvalitet vesentlig.
• Studentene eldre når de velger
• Mange ønsker seg en kortere teoretisk/praktisk utdanning etter videregående.
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