
 
Til Landets fylkestannleger, tannhelsetjenestens folkehelsenettverk, lokalavdelinger NTpF, 
Bachelorstudiene i tannpleie, TKØ, TKS, TK-Vest, TkNN, TkMN og  Norsk Tannvern  

kopi til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet  

KOMPETANSELØFT FOR TANNPLEIERE VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG 
VESTFOLVD– OPPSTART HØSTEN 2014 - VIDEREUTDANNING  I 
HELSEFREMMENDE ARBEID OG TANNPLEIE (60 stp) - EV PÅBYGNING TIL 
MASTER HELSEFREMMENDE ARBEID VED FAKULTET FOR 
HELSEVITENSKAP  

Bakgrunn  
I Prop. 1 S (2013-2014) er det foreslått etablert et tilskudd til etter- og videreutdanningstilbud for 
tannpleiere som er en oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 123 L (2011-2012) Endringer i 
folketrygdloven (Stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleiere).  Dette ble fastslått også fra 
Solberg-regjeringen i nytt forslag til Statsbudsjett for 2014.  

Norsk Tannpleierforening ( NTpF), har i 2013 vært i dialogmøter om videreutdanning for tannpleiere 
med Helse- og omsorgsdepartementet hvor representanter for Kunnskapsdepartementet og 
Helsedirektoratet har deltatt.  

Enhetlig utdanningsløp, opptak og innspill  
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Institutt for helsefremmende arbeid og NTpF har nylig 
inngått et samarbeid for å utvikle og etablere et videreutdanningstilbud på deltid innen 
helsefremmende arbeid og tannpleie (60 studiepoeng) ved Fakultet for helsevitenskap, campus 
Vestfold.  Tannhelsetjenestens kompetansesentrene Øst og Sør vil bistå HBV og NTpF i denne 
prosessen. Det foreslås at emnene ved Videreutdanningen for tannpleiere blir på masternivå, inkludert 
enkelte grunnleggende emner ved Masterstudiet i helsefremmende arbeid, 
se  http://www.hbv.no/studietilbud/helsefaglige-studier/master-i-helsefremmende-arbeid/  

På denne måten kvalitetssikres emnene i Videreutdanningen. Aktuelle emner fra Master i 
helsefremmende arbeid er: 1. Teori- og verdigrunnlaget i helsefremmende arbeid, 2. Helsefremmende 
arbeid i settinger. Andre aktuelle og nyutviklete og tannpleiespesifikke emner er emner som reflekterer 
metodisk systematisk og kunnskapsbasert praksis .  

Tilpasning til Master i helsefremmende arbeid gir en fleksibilitet og kortere masterløp for tannpleierne 
som ønsker dette, fordi det kan gis  fritak for bestått og fullførte masteremner fra Videreutdanningen i 
helsefremmende arbeid og tannpleie. Et slikt enhetlig utdanningsløp fra bachelor, videreutdanning, 
master og evt. PHD-studier vil sikre tannpleierne ulike stillinger og arbeidsmuligheter i årene fremover.  

Videre vil kompetansen til tannpleierne høynes og det helsefremmende perspektiv i offentlig og privat 
tannhelsetjeneste vil kunne videreutvikles knyttet til befolkningsperspektiv, folkehelse, 
pasientbehandling og veiledning.    

Høgskolen i Buskerud og Vestfold satser på å starte Videreutdanningen i helsefremmende arbeid 
og tannpleie høsten 2014 med søknadsfrist 15. april 2014 (ev at fristen forlenges noe).  

Grunnet ønsket oppstart høsten 2014 er dette en hastesak, og vi håper dere kan være med å gjøre 
videreutdanningstilbudet kjent blant tannpleiere og hos arbeidsgivere.  

Studieplanen for videreutdanningen er under utarbeidelse, og det tas utgangspunkt i tannpleierens 
kliniske og teoretiske kompetanse fra Bachelorstudiet i tannpleie. Interimgruppen som bistår HBV i 
arbeidet  er:  Førsteamanuensis  Anne E. Halvari, UiO, direktør Hilde Vogt Toven, TKØ, nestleder 
Anne Vintermyr, TKS, leder Hilde Aga og fagutvikler Benthe Hansen, begge NTpF.    

http://www.hbv.no/studietilbud/helsefaglige-studier/master-i-helsefremmende-arbeid/


Vi tar gjerne i mot innspill på sentrale emner til modulen som omhandler tannpleie og odontologiske 
emner (15 stp) innen 3. mars d.å.  

Vennlig hilsen instituttleder Ingun Stang, ingun.stang@hbv.no og  fagutvikler  Benthe Hansen 
benthe.hansen@delta.no  
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