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Forord




Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring
	lov om fagopplæring i arbeidslivet


Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.


Denne læreplanen omfatter studieretningsfagene for videregående kurs II (VKII) tannhelsesekretær.


Når læreplanene for hele opplæringsløpet foreligger, vil de enkelte deler bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.

Departementet forventer at skolene i løpet av en overgangsperiode på 5 år fra 01.08.94 har skaffet nødvendig utstyr til å kunne bruke informasjonsteknologi i opplæringen.

Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for de enkelte utdanningsløp i studieretningen foreligger.




Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 7. juli 1995.
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Kapittel 1:	Generell informasjonFeil! Bokmerket er ikke definert.


1.1	Innledning

Videregående kurs II (VKII) tannhelsesekretær gir sammen med grunnkurs helse- og sosialfag og videregående kurs I helseservicefag kompetanse til å arbeide som tannhelsesekretær.
Aktuelle arbeidsplasser kan være innen den offentlige tannhelsetjenesten, privat tannhelse-tjeneste, klinikker ved odontologiske fakulteter, spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus og dentale depoter.

Opplæringen på videregående kurs II bidrar til å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskaper og holdninger slik at de som tannhelsesekretærer kan ha et trygt grunnlag for deltagelse i arbeids-livet og i samfunnet forøvrig.

I 1852 fikk vi i Norge en lov om eksamen for kandidater til utøvelse av tannlegevirksomhet. De første kandidatene ble utdannet i 1859. Offentlig kommunal skoletannpleie kom rundt 1910, og lov om folketannrøkt i 1949. Tannlegene, som gjerne var ambulante, knyttet ved århundreskiftet til seg tannlegeassistenter (tannhelsesekretærer). En tannhelsesekretær inngår i dag i tannhelse-teamet, som består av tannlege, tannpleier, tannhelsesekretær og tanntekniker.

Opplæringen gir en helsefaglig kompetanse som bygger på kunnskap om befolkningens behov for forebyggende og kurative tannhelsetiltak.

Tannhelsesekretærens primære arbeidsområder er å ivareta de oppgaver som blir delegert av en tannlege eller klinikkstyrer. Tannhelsesekretæren skal kunne utføre arbeidet rasjonelt og effektivt. I arbeidet inngår blant annet mottakelse av pasient, journalføring og annet kontor-arbeid, røntgenopptak/fremkalling, klargjøring og assistanse ved behandling. 
Videre er tannhelsesekretæren med ved det totale behandlingsopplegget for hver enkelt pasient. Hygienerutiner er et viktig ansvarsområde for hele tannhelseteamet. 

En tannhelsesekretærs nærmeste overordnede er tannlege/klinikkstyrer og/eller fullmektigen ved klinikken. Tannhelsesekretæren må kunne samarbeide med pasientene og eventuelt deres pårør-ende og kunne gi praktisk veileding til pasienter, tannhelsesekretærelever og andre som har behov for det. 

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til videregående kurs II tannhelsesekretær, må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I i helseservicefag eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. 

1.3	Varighet

Videregående kurs II tannhelsesekretær er normalt 1-årig.

1.4	Innhold

Videregående kurs II tannhelsesekretær består av studieretningsfag, kroppsøving og valgfag.
Det vises også til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
Læreplanen er delt inn i moduler for å kunne ivareta ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse.

1.5	Kompetanse

Yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse som tannhelsesekretær får man etter 3 års videregående opplæring i skole.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennefaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for studieretningsfagene

Elevene skal

	ha oversikt over de daglige gjøremål på et tannlegekontor og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere ulike aktiviteter på en tilfredsstillende måte

	kunne legge effektivitet og nøyaktighet til grunn for sitt arbeid

	kunne bruke nødvendig kontorteknisk utstyr

	kunne ta vare på og vedlikeholde instrumenter og utstyr ut fra hensyn til hygiene, miljø og økonomi

	kunne delta i det forbyggende tannhelsearbeid

	kunne gi assistanse i alle behandlingssituasjoner

	ha grunnleggende kunnskaper om tennenes og munnhulens anatomi og fysiologi

	ha kunnskaper om de viktigste tann-, kjeve- og slimhinnesykdommer

	på grunnlag av sine kunnskaper om hygieniske prinsipper kunne forebygge smitte på tannlegekontor

	arbeide etter yrkesetiske retningslinjer for tannhelsepersonell

	overholde taushetsplikten

	kunne samarbeide med andre aktuelle yrkesgrupper i og utenfor tannhelseteamet

	kunne ta aktiv del i, og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø

	kunne utføre førstehjelp

	kunne skape tillit og kommunisere med alle grupper av pasienter

	kunne ta imot veiledning og reflektere over egen atferd og egne holdninger

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse og til det indre og ytre miljø

	kunne bruke ergonomiske prinsipper i planleggingen og utøvingen av arbeidet

	ha kjennskap til samfunnsodontologi
	være orientert om fagets utvikling nasjonalt og internasjonalt

	kunne anvende korrekt terminologi

	kjenne klinikkens system for internkontroll og kvalitetssikring

	være orientert om fagets utvikling nasjonalt og internasjonalt



2.2	Administrasjon


Mål 1
Elevene skal kunne bruke nødvendig kontorteknisk utstyr, herunder edb, og kunne føre regnskap

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne bruke et dataprogram tilpasset tannlegekontor og kjenne til annen programvare som brukes innen tannhelsetjenesten

1b	kunne sette opp budsjett og føre regnskap over forbruksmateriell som hører inn under tannhelsesekretærens ansvarsområde

1c	kjenne til tariffberegninger og kunne bruke gjeldende takster


Mål 2
Elevene skal kunne ivareta faste kontorrutiner på tannlegekontor

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til prinsippene for og kravene til journalføring

2b	kunne foreta arkivarbeid

2c	kunne utføre administrative oppgaver i forbindelse med pasientbehandling som føring av kontokort, kvitteringer, recall, timebok og andre aktuelle skjema og blanketter

2d	kjenne til gjeldende lover, forskrifter og regler for tannhelsetjenesten

2e	kjenne til hvordan norsk tannhelsetjeneste fungerer sammenlignet med i andre land

2f	kunne administrere varelager


2.3	Samfunnsodontologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære


Mål 1
Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper i samfunnsodontologi

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kjenne til tannsykdommenes utbredelse i befolkningen

1b	kjenne ulike faktorer som påvirker sykdommer i tenner og munnhule

1c	kjenne til hvilke tiltak som kan bringe sykdommene under kontroll

1d	ha kunnskap om tannpleiens organisering i Norge


Mål 2
Elevene skal ha grunnleggende kunnskap om dental og oral anatomi, fysiologi og sykdomslære

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	ha grunnleggende kunnskaper om tennenes og munnhulens anatomi og fysiologi

2b	ha grunnleggende kunnskaper om tennenes og munnhulens patologi



2.4	Hygiene


Mål 1
Elevene skal kunne forhindre smitteoverføringer på et tannlegekontor

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utøve god personlig hygiene

1b	ha oversikt over og kunne bruke det som finnes av beskyttelsesutstyr for tannhelse-personell

1c	kunne rengjøre utstyr og instrumenter som finnes i en tannlegepraksis


1d	kunne anvende godkjente metoder for desinfeksjon og sterilisering av instrumenter og utstyr

1e	kjenne til lover, forskrifter og regler som omfatter miljøhygieniske tiltak ved tannlege-kontor og kunne gjennomføre og vurdere disse tiltakene

1f	være kjent med hvilke vaksiner som er aktuelle for tannhelsepersonell

1g	ha grunnleggende kunnskaper om smitteveier i en tannlegepraksis



2.5	Assistanse


Mål 1
Elevene skal kunne assistere tannlege og/eller tannpleier i arbeidet

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne arbeidsprosedyren ved de forskjellige behandlingene

1b	kjenne navn og bruksområder på instrumenter og utstyr som benyttes til tannbehandling

1c	kunne gjøre enkelt laboratoriearbeid

1d	kunne utføre ulike røntgenopptak etter strålehygienske retningslinjer

1e	kunne ivareta ulike funksjoner i forbindelse med røntgenopptak

1f	kunne gi livreddende førstehjelp

1g	kjenne til ergonomiske prinsipper og bruke riktige arbeidsstillinger


Mål 2
Elevene skal kunne behandle aktuelle odontologiske biomaterialer og kjenne til de vanligste medikamentene som brukes i en tannlegepraksis

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	kjenne til sammensetninger, bruksområder og egenskaper for odontologiske biomaterialer

2b	kunne behandle ulike materialer etter gjeldende forskrifter

2c	kjenne til de vanligste legemidler som brukes i en tannlegepraksis
Mål 3
Elevene skal kunne delta i forebyggende tannhelsearbeid

Hovedmomenter
Elevene skal

3a	kunne motivere, informere og instruere andre i god munnhygiene

3b	kunne gjøre rede for kostens betydning for en god tannhelse

3c	kunne orientere seg om og følge med i utviklingen av nye kariesforebyggende produkter



2.6	Kommunikasjon og etikk


Mål 1
Elevene skal kunne kommunisere med og yte god service til pasientene

Hovedmomenter
Elevene skal

1a	kunne utøve god kommunikasjon med pasienter

1b	kunne arbeide etter de etiske retningslinjer som virksomheten er underlagt

1c	kjenne til lover og annet regelverk som regulerer ulike pasientgruppers rettigheter

1d	kunne samarbeide med spesialisttjenester, offentlige etater og andre aktuelle instanser

1e	kunne overholde taushetsplikten

1f	kunne informere og veilede pasienter innenfor sitt fagområde

1g	ha kjennskap til ulike samarbeidsformer og ulike konfliktløsningsmodeller


Mål 2
Elevene skal kjenne eget arbeidsområde godt, og vite hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Elevene skal

2a	erkjenne sitt kompetansenivå og søke veiledning når det er nødvendig

2b	kunne ta imot og gi veiledning og kunne reflektere over egen og andres atferd 
2c	kunne holde seg faglig orientert

2d	ha kunnskaper om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø

2e	kjenne de kravene som stilles til en tannhelsesekretær, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2f	kunne anvende korrekt terminologi








Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere eleven, foresatte, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle eleven
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse eleven har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for studieretningsfagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av elevene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at eleven fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i termin-karakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle elever gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.





Vedlegg 1

1.1	Fag- og timefordeling i videregående kurs II tannhelsesekretær

Felles allmenne fag
Årstimer
(gjennomsnitt uketimer)
Kroppsøving
75
2



Studieretningsfag


Administrasjon*
262
7
Samfunnsodontologi , anatomi, fysiologi og sykdomslære
187
5
Hygiene*
224
6
Assistanse*
411
11
Kommunikasjon og etikk
75
2



Valgfag
75
2



Til sammen
1309
35

*	Inntil 35% av opplæringen i nevnte studieretningsfag kan tas ved praksisutplassering.


1.2	Moduler i videregående kurs II tannhelsesekretær

Fag
Moduler
Årstimer
(gjennomsnitt 
uketimer)
Administrasjon
Modul 1
262
7
Samfunnsodontologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære
Modul 2
187
5
Hygiene
Modul 3
224
6
Assistanse
Modul 4
411
11
Kommunikasjon og etikk
Modul 5
75
2


Merknad til vedlegg 1
Utgangspunkt for undervisningstimetallet er samlet timetall på årsbasis (årstimer). Gjennomsnittlige uketimer er årstimetall dividert på 38. Jfr. arbeidstidsavtalen hvor det forutsettes at undervisningen skal legges over 190 dager fordelt på 38 uker.*





*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper 	eller enkeltelever som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.


Vedlegg 2


Vurdering i videregående kurs II tannhelsesekretær



Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakterer i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.



Eksamen

Eksamen på videregående kurs II tannhelsesekretær:

Studieretningsfag:	Elevene skal opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen som omfatter studieretningsfagene. I tillegg kan elevene trekkes ut til en tverr-faglig praktisk eksamen.
	Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale retningslinjer.



Det skal være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.




Retningslinjer for den praktiske gjennomføringen av eksamen vil bli gitt i egne skriv godkjent av departementet.

