
Bli 
tandläkare



tandläkare är medicinska 
experter som specialiserat sig 
på att undersöka, behandla och 
förhindra sjukdomar och skador i munnen 
och käkarna. arbetet är både ansvarsfullt 
och självständigt. därför måste man vara 
systematisk och noggrann.

VetenSkaP  
OCH HändiGHet

det krävs både teoretiska kunskaper, händighet och en positiv 
inställning till att arbeta inom ett serviceyrke. arbetet är 
krävande, men också både tillfredsställande och uppskattat.

Till arbetet hör

• undersökning, diagnos och behandlingsplanering
• förebyggande och behandling av hål i tänderna
• förebyggande och behandling av tandköttsinflammation
• kirurgiska ingrepp i munnen
• tandreglering och behandling av käkledsproblem
• behandling av slemhinnesjukdomar i munnen
• tandprotetik
• behandling av utvecklingsstörningar och skador i tänderna

tandläkarjobbet 
kombinerar vetenskap, 
handarbete och 
botande av sjukdomar.



Man kan studera odontologi och bli tandläkare vid 
Helsingfors, östra Finlands, Uleåborgs och Åbo universitet. 
Hösten 2011 börjar en svenskspråkig studielinje vid 
Helsingfors universitet.

Odontologie licentiatexamen omfattar 300 studiepoäng, 
och utbildningen tar fem år.

Under de två första studieåren lär man sig hur en frisk 
människa är uppbyggd och fungerar.  Senare studerar man 
munhälsa, och lär sig allt man behöver kunna när man 
jobbar med patienter.

Som odontologie licentiat får man rätt att arbeta 
självständigt som tandläkare efter att man har gjort en 
nio månader lång praktisk arbetsperiod. Med yrkesmässig 
fortbildning kan man bli specialisttandläkare, och med 
vetenskaplig fortbildning odontologie doktor. 

FYra UniVerSitet,  
MÅnGa karriärer

det finns en mängd 
utmaningar inom 
tandläkaryrket, man 
kan utveckla sig själv 
i det oändliga.

Man kan bli specialist inom fyra olika områden: 
tandreglering, klinisk tandvård, mun- och käkkirurgi och 
hälsovård. det tar tre år att bli specialist, utom för mun- 
och käkkirurgi, som tar sex år.

Man kan vara med om forskning redan under studietiden. 
den vägen kan man fortsätta, och bli odontologie doktor.

Man kan söka in till tandläkarutbildning via universitetens 
gemensamma ansökningssystem, som finns på 
yliopistonhaku.fi och universitetsansokan.fi.

Mera uppgifter finns på universitetens webbsidor,  
www.med.helsinki.fi  www.medicine.oulu.fi  
www.med.utu.fi  www.uef.fi/hammas

Citaten är av unga tandläkare



Jag brukade fundera 
på om jobbet är väldigt 
ensidigt. det är det 
ju inte alls, man kan 
forska, specialisera sig, 
jobba privat eller på 
hälsocentral. 

tandläkare vid hälsocentraler förtjänar i genomsnitt 5500 
euro i månaden. Privattandläkare är oftast företagare, och 
inkomsterna varierar beroende på hur mycket man jobbar.

Finlands tandläkarförbund sköter tandläkarnas 
intressebevakning och stärker tandläkarnas gemensamma 
yrkesidentitet. det lönar sig att bli medlem i 
fackorganisationer redan under studietiden. 

Odontologie studerandenas egen organisation heter 
Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijoiden liitto, SHOl ry.

www.hammaslaakariliitto.fi 
www.shol.fi

Bra inkOMStniVÅ

FaCket HJälPer



det finns ca 4500 arbetande tandläkare i Finland. Största 
delen arbetar på hälsocentral eller privatmottagning. 
det finns också tandläkare vid sjukhusen, som lärare 
och forskare vid universiteten och inom försvaret och 
Studenternas hälsovårdsstiftelse.

OFFentliGa SektOrn 
eller FÖretaGare

Hälsocentral

Privatmottagning

Staten
Sjukhus
Försvaret

Studenternas 
hälsovårdsstiftelse

Studielivet för med 
sig ett livligt och 
roligt socialt liv. Man 
får vänner för livet, 
och det finns massor 
att göra. För alla 
smakriktningar.

Tandläkarnas huvudsakliga arbetsplatser




