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Innspill til Liedutvalget fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det odontologiske fakultet (OD) viser til innspill fra Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) av
15.10.2018 og 16.10.2019 og ønsker med dette å bekrefte vår støtte til deres innspill og
konklusjoner angående fremtiden til tannhelsesekretærutdannelsen i Norge.
OD deler ThsFs bekymringer for tannhelsesekretærutdannelsen og slutter seg til anmodningen om
at utdanningen for tannhelsesekretærer må få en sterkere tilknytning til de odontologiske
lærestedene. Utdanningen er i dag i liten grad i stand til å imøtekomme dagens og fremtidens
behov for kompetanse i tannhelsesekretæryrket. Det treårige utdanningsløpet i Helse og
oppvekstfag har tannhelsesekretær spesialisering i Vg3 med utilstrekkelig teoretisk lærebokstoff og
ingen formelle krav om praksis. Dagens utdanning ruster ikke elevene i tilstrekkelig grad til å møte
arbeidslivets krav og arbeidsgivers forventinger til kunnskaper og relevant fag- og
yrkeskompetanse.
Som arbeidsgiver opplever fakultetet at dagens utdanningsprogram ikke sikrer den kompetansen
fakultetet etterspør og trenger i sine kjernefunksjoner ved egen rekruttering. Tannhelsesekretærer
som ansettes ved fakultetet må derfor få egen opplæring. Fakultetet merker store forskjeller på
kunnskap og kompetanse hos tannhelsesekretærer før og etter Reform 94, da utdanningen ble
flyttet fra universitetet til de videregående skolene. Universitetet i Oslo var en blant dem i det
odontologiske fagmiljø og blant arbeidsgivere som stilte seg kritisk til reformen når det gjaldt
tannhelsesekretærutdanningen.
Det er i dag kun 12 videregående skoler som tilbyr utdanning for tannhelsesekretærer.
Programmene har lave søkertall og stort frafall. Det er få elever i klassene og lite grunnlag for å
skape et godt tannhelsefaglig miljø for elever og lærere. Ved å flytte utdanningen i tilknytning til
universitetene som utdanner annet tannhelsepersonell vil tannhelsesekretærelever få praktisk
trening ved å jobbe sammen med tannpleie- og odontologistudenter og slik bli integrert som en del
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av tannhelseteamet. Studentenes praktiske opplæring og trening vil kunne utvides og styrkes. Ved
universitetene vil studentene kunne bli undervist av fakultetenes lærere, noe som vil klart heve
kvaliteten på tannhelsesekretærenes teoretiske utdanning.
Erfaringer fra Sverige og Danmark viser at tannhelsesekretærutanningene har høye søkertall blant
annet fordi studentene er eldre og yrkesutdannelsen bygger på videregående skole.
Konklusjon
Tannhelsesekretærutdanningen har en historisk forankring på universitetene og vil kunne styrkes
betraktelig ved å få en sterkere tilknytning til. de tre odontologiske lærestedene i Norge, ved
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Dette er et nødvendig grep
for å sikre fremtidens tannhelseteam.
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