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Innspill til Liedutvalget fra Den norske tannlegeforening

Den norske tannlegeforening (NTF) ønsker å komme med et innspill vedrørende
tannhelsesekretærutdanningen.
NTF er kjent med innspillene fra Tannhelsesekretærenes Forbund i Parat og vil støtte deres
bekymring om at dagens tannhelsesekretærutdanning ikke er godt nok tilpasset dagens og
fremtidens behov for økt kompetanse i tannhelsesekretæryrket.
I tannhelsetjenesten arbeider tannlege og tannhelsesekretær i team (noen ganger også med
tannpleier). Tannhelsesekretærens kompetanse er helt avgjørende for at tannlegen skal kunne tilby
tannbehandling av høy kvalitet samtidig som pasientsikkerheten ivaretas.
Tannhelsesekretærutdanningen gir egen autorisasjon som helsepersonell. Tannhelsesekretæren
arbeider selvstendig med ansvar for svært viktige oppgaver på klinikken, blant annet knyttet til
hygiene, smittevern og administrasjon, i tillegg til å assistere tannlegen. Mulighet for praktisk trening
i utdanningen er derfor helt avgjørende.
Tannhelsesekretærutdanningen må bidra til at tannhelsesekretæren kan utføre sine oppgaver
selvstendig i teamet. Alle har komplementære oppgaver og utfyller hverandre. Det er derfor svært
viktig at utdanningen fokuserer på tannhelsesekretærens kjerneoppgaver, som er nevnt ovenfor.
Tannhelsesekretærutdanningen er en kostbar utdanning å tilby på grunn av de spesielle behovene
for praktisk trening. Det er dyrt å kjøpe det dentale utstyret som skal til for adekvat undervisning.
Det er i dag også vanskelig å skaffe praksisplasser til elevene, og kvalitet i praksis varierer. Dette
skyldes blant annet at det ikke er noen økonomiske incentiver for å ta imot praksiselever. Det er
heller ikke tilbud om veilederopplæring og da blir det å ha elever i praksis ofte kun en
ekstrabelastning for klinikkene.
NTF er opptatt av at tannhelsesekretærutdanningen må sikre god og relevant sluttkompetanse. Det
er derfor viktig med god dialog og samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og
tannhelsetjenesten. Mulighet for kompetanseheving i yrkeslivet er også viktig i et yrke hvor det hele
tiden er stor utvikling.

Den norske tannlegeforening
Haakon VIIs gate 6
0161 OSLO

Postadresse:
Postboks 2073 Vika
0125 OSLO

Telefon:
+47 22 54 74 00
Telefaks:
+47 22 55 11 09

E-post:
post@tannlegeforeningen.no
www.tannlegeforeningen.no
Foretaksnummer: 870167962

Det er stor mangel på autoriserte tannhelsesekretærer i dag. På tross av det tilbys utdanningen for
tiden kun ved 10 videregående skoler. Det er lavt søkertall og stort frafall fra utdanningen. Vi
opplever dessuten at mange av de tannhelsesekretærene som utdannes, ikke er rustet til å møte
arbeidslivets krav.
NTF har ikke tatt stilling til hvordan fremtidens tannhelsesekretærutdanning bør utformes, men vi
ser at utdanningen ikke fungerer tilfredsstillende i dag. Vi anmoder derfor Liedutvalget om å sette
ned en arbeidsgruppe for å se på tannhelsesekretærutdanningen. Målet må være å sikre at vi i
fremtiden får utdannet et tilstrekkelig antall tannhelsesekretærer med riktig kompetanse.
NTF vil understreke at det er svært viktig at tannhelsesekretærenes utdanning er tilpasset behovet i
tannhelsetjenesten. Vi bidrar gjerne i et fremtidig arbeid for å sikre en utdanning av høy kvalitet
tilpasset tjenestens behov.
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