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Utkast til retningslinje for tannteknikerutdanningen
1) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med
tjenestenes fremtidige kompetansebehov?
Svar: I stor grad

2) I hvilken grad vurderes utkast til retningslinje å være i tråd med
brukernes fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? Vi ber særlig
brukerorganisasjoner gi innspill på dette spørsmålet.
Svar: I stor grad

3) Hvordan vurderes graden av detaljering med hensyn til
utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi (mulighet for lokal
tilpasning)? Vi ber særlig utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette
spørsmålet.
Svar: Passe detaljerte
Kommentar: Vi mener at det er varierende detaljeringsgrad på de ulike
LUB’ene, og det er derfor vanskelig å svare på spørsmålet. Noen av felles
LUB’ene er lite detaljerte og derfor vanskelige å forholde seg til. Generelt
mener vi at LUB’ene ikke må være for detaljerte nettopp for å ivareta
utdanningsinstitusjonenes behov for autonomi og lokal tilpasning. De må
likevel være konkrete slik at en sikrer et lik sluttkompetanse.

4) Formålet med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme
utdanning får samme sluttkompetanse uavhengig hvilken
utdanningsinstitusjon de er utdannet ved. Hvordan vurderes dette å være
ivaretatt i læringsutbyttebeskrivelsene?
Svar: (ikke besvart)

5) Er det kompetanse som mangler i høringsutkastet til retningslinje?
Svar: Ja
Kommentar: Vi savner en LUB om viktigheten av god dialog/kommunikasjon
og samarbeid mellom tannlege og tanntekniker. Hvilke regelverk er aktuelle bør presisere viktigheten av å kjenne til regler for personvern og sikkerhet.
Grunnleggende kunnskaper om dentale materialers risiko for allergiutvikling,
toksisitet og bivirkninger mangler.

6) Er det innhold som bør tas ut av høringsutkastet til retningslinje?
Svar: Nei

7) Praksisstudier kan beskrives i retningslinjen, men skal da beskrives på et
overordnet nivå. Detaljert beskrivelse av praksisstudiene skal skje ved den
enkelte utdanningsinstitusjon. Er retningslinjens beskrivelse av
praksisstudier hensiktsmessig?
Svar: Vet ikke
Kommentar: Er det realistiske mål for praksisstudiet?

8) I hvilken grad er kravene i retningslinjen gjennomførbare innenfor
rammene av en bachelorgradsutdanning? Vi ber særlig
utdanningsinstitusjonene gi innspill på dette spørsmålet.
Svar: I stor grad

I hvilken grad vurderes utkastet til retningslinje å ivareta kompetanse om
samiske brukeres rett og behov for språklig og kulturelt tilrettelagte
tjenester?
Svar: I stor grad

Kommentar
Andre kommentarer fra Den norske tannlegeforening

Læringsutbyttebeskrivelser Vi har kun kommentert de LUB’ene der vi har
forslag til konkrete endringer. Vi savner en LUB om viktigheten av god dialog
og samarbeid mellom tannlege og tanntekniker for å oppnå optimalt
resultat på de tanntekniske arbeidene. Det er nevnt flere steder, men ikke i
en LUB. Mye av kunnskapen om dentale materialer er det kun
tannteknikerne som besitter, man kunne kanskje med fordel hatt med noe
om at tannteknikere også har en viktig rolle når det gjelder
informasjonsoverføring/rådgivning for tannlegene. II. Oral protetikk
Kunnskap Kandidaten 1. 2. 3. 4. Nytt punkt 4. 4. har bred kunnskap om
dentale materialers risiko for allergiutvikling, toksisitet og bivirkninger.
Ferdigheter Kandidaten 1. 2. 3. 4. 5. 6. Generell kompetanse Kandidaten 1. …
konsekvenser for pasienten. 2. Studiets oppbygning - innspill Er det
hensiktsmessig å pålegge at ferdighetstreningen må foregå alle tre studieår?
Er det realistiske mål for praksisstudiene?

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

