
OVERORDNEDE MÅL for kariologi, protetikk og bittfunksjon 
 
KUNNSKAPSMÅL 
Kunnskapsmålene er beskrevet under følgende punkter: 
 
HOLDNINGSMÅL 
Studentene skal på pasientens premisser vise omsorg og ha ansvar for en helhetlig behandling, ha 
en realistisk holdning til egne kunnskaper og ferdigheter og vilje til å søke faglig ekspertise når 
nødvendig. I tillegg skal studenten vise forståelse for sosiale og kulturelle aspekter relatert til oral 
helse og vilje til faglig oppdatering og videreutvikling.  
 
BEHANDLINGSMÅL 
Studentene skal i løpet av undervisningen  ha utført fullstendige journalopptak i henhold til gjeldende 
forskrifter, gjennomført diagnostikk av varierende vanskelighetsgrad og omfang og presentert 
fullstendige behandlingsplaner på sina pasienter. Det skal på disse pasientene være utført både 
forebyggende og operativ terapi av varierende vanskelighetsgrad. 
 
MENGDEKRAV:  
Mengdekrav er et utrykk for mengden og variasjonene i oppgavene som er nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig ferdighet og forståelse. Utredninger av pasienter med stort behandlingsbehov 
(utredningspasient) der kausal (årsaksrettet) behandling er i fokus, er et sentralt læringsmoment. 
Videre, planlegging og oppfølging av forebyggende program og utarbeiding av vedlikeholdsplan 
når pasientene er ferdigbehandlet er vesentlige momenter.  
 
Mengdekrav (gjelder kariologi og protetikk). 
Tannrestaureringer i gull og tannfargete materialer, herunder også tannteknikerfremstilte innlegg og 
kroner:  

 Ca. 150 flater og 14 enkeltkroner / bropilarer eller flerflatede gullinnlegg. 

 5 plateproteser (minst 2 bør være helproteser). Avhengig av pasienttilgang 

 2 TMD pasienter med skinne 

 2 kontroller av TMD pasienter  

 Minst ett utredningskasus.  

 Minst to pasienttilfeller med oppfølging av planlagte forebyggende program.  

 Minst 8 vedlikeholdsplaner 

 Minst 8 sluttgodkjenninger (ferdigbehandlede pasienter) 
 
I de fleste tilfeller må dette mengdekravet oppfattes som et minimumskrav. Men det vil bli tatt  hensyn 
til om studenten f. eks har laget flere store, kompliserte kompositt-oppbygginger og/eller 
gullinnlegg, har mange utredningspasienter, har fulgt opp mange pasienter med forebyggende 
programmer og har gjort mye interceptiv kariesbehandling. Arbeid som er gjort ved klinikker 
utenfor UiO vil også bli vurdert i forhold til mengdekravet.  
 
FERDIGHETSMÅL 
Studentene skal etter gjennomgått undervisning ha utviklet evne til å kommunisere og samarbeide 
med pasienter, kolleger og teknisk personale. I tillegg skal de ha gjennomført diagnostikk, 
behandlingsplanlegging, forebyggende og operativ terapi på voksne pasienter med varierende 
problemer og vanskelighetsgrad. Den forebyggendeog operative terapien skal være utført med en 
tilfredsstillende grad av selvstendighet hvor det er vist en konstruktiv fagkritisk vurderingsevne. Det 
skal være tilfredsstillende grad av selvstendighet og klinisk vurderingsevne dokumentert gjennom 
ryddige journaler i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 
 

 


