INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

THA214 Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot barn och
ungdomar, 15 högskolepoäng
Oral health with focus on children and adolescents, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för odontologi 2018-09-27 och senast reviderad
2021-03-10. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-06-01, höstterminen
2021.
Utbildningsområde: Odontologiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för odontologi
Inplacering

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå inom huvudområdet oral hälsa. Kursen
kan även ges som uppdragsutbildning.
Huvudområde

Fördjupning

Oral hälsa

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs tandhygienistexamen 180 hp eller motsvarande.
Lärandemål

Övergripande målsättning med kursen är att studenten på en avancerad nivå ska
fördjupa sina kunskaper inom pedodonti och få ökad färdighet och självständighet vad
gäller att förebygga, diagnosticera och behandla barn och ungdomar.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
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Kunskap och förståelse

• Förklara betydelsen av allmän hälsa och oral hälsa hos den växande individen.
• Redogöra för och exemplifiera synsätt karakteriserat av en helhetssyn i
omhändertagandet av barn och ungdomar.
• Redogöra för medicinska tillstånd med påverkan av barn och ungdomar i
tandvården.

Färdigheter och förmåga

• Visa färdighet att söka, analysera, värdera, sammanställa och referera till litteratur
kring barn och ungdomar.
• Visa förmåga att använda kunskap och fakta i omhändertagandet av barn
och ungdomar.
• Kritiskt reflektera över egna och andras metoder för omhändertagande
och behandling av barn och ungdomar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Visa förmåga att reflektera ur ett etiskt perspektiv i behandlingsplanering av barn
och ungdomar och övriga patientrelaterade områden.
• Visa förmåga att inhämta kunskap och att kritiskt värdera litteratur kring barn
och ungdomar i processen ständigt lärande.
• Göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska
aspekter på arbete med barn och ungdomar.
Innehåll

Kursen ges i delkurser under två på varandra följande terminer.
Delkurs 1: Introduktion, ämnesfördjupning i generell och oral hälsa med tonvikt på
barn och ungdomar, samt särskilda odontologiska fördjupningsområden. 7.5 hp
GENERELL OCH ORAL HÄLSA
•
•
•
•

Begreppen allmän hälsa och oral hälsa.
Pediatriska aspekter.
Psykologisk utveckling.
Barnet/ungdomen och familjen
•Medicinska aspekter
•Sociala aspekter, våld i nära relationer
•Neuropsykiatriska aspekter
•Etiska aspekter, Barnkonventionen
• Kommunikation och pedagogik
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•Kommunikationsmodeller som bas för prevention och behandling
ODONTOLOGISKT:
• Kommunikation och pedagogik
• Smärtskattning
• Injektionstekniker
• Mineraliseringsavvikelser
• Uppföljning och komplikationer av tandtrauma
• Karies hos det lilla barnet
Delkurs 2: Teoretisk analys och klinisk tillämpning inom oral hälsa med tonvikt på barn
och ungdomar. 7.5 hp
• Teoretisk analys och klinisk tillämpning av relevanta kunskaper inom området
oral hälsa/pediatrik
• Identifiering av odontologiska konsekvenser vid behandling av barn och ungdomar.

Former för undervisning

Undervisning sker i digital form med föreläsningar, seminarier, studiegrupparbete samt
redovisningar.
Undervisningsspråk: svenska
Kurslitteratur kommer huvudsakligen vara på engelska. På vissa föreläsningar och
seminarier kan undervisningsspråket vara engelska.
Former för bedömning

För godkänd kurs krävs:
Delkurs 1
1. Närvaro vid samtliga föreläsningar
2. Identifiering av fall som redovisas på delkurs 2
3. Godkänd hemtentamen
Delkurs 2
4. Inlämnande och presentation av 5 fall (fall inkluderande injektionsteknik,
mineraliseringsavvikelse, komplikation till tandtrauma, karies hos det lilla barnet samt
fall med medicinsk, social och/eller neuropsykiatrisk inriktning); 1 muntligt och 4
skriftliga fallredovisningar med oppositioner.
För delkurs 1& 2:
Vid frånvaro skall momenten kompletteras efter anvisning av kursansvarig lärare. Om
student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte av

THA214 Ämnesfördjupning i oral hälsa med inriktning mot barn och ungdomar, 15 högskolepoäng / Oral
health with focus on children and adolescents, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

4/ 4

examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt till
kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap
§ 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Kursvärdering sker skriftligt, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig
lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen.
Analys och förslag återkopplas, till studenter som genomfört värderingen och till
studenter som skall börja kursen, och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform,
Canvas.

Övrigt

Kliniska/praktiska övningar (eget patientarbete) skall ske på studentens ordinarie
arbetsplats i tandvården och inom ramen för anställning som tandhygienist. Detta
förutsätter samråd och godkännande av ledning/klinikchef/motsvarande.
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