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Kompetensutveckling fo r 
team i  Bettfysiologina tverket 
För att underlätta kompetensutveckling för medarbetare i allmäntandvården 
med särskild inriktning inom bettfysiologi har en sammanställning av tänk-
bara utbildningsaktiviteter tagits fram. 

Gemensamt för alla medarbetare i nätverket är att man ska ha läst igenom 
avsnitt inom ämnesområdet på Insidan och att man är förtrogen med aktu-
ella rutiner som är publicerade i VIS. Deltagare förväntas också kunna re-
gelverket för regionens tandvårdsstöd. Därefter kan kunskap inhämtas på 
olika sätt, t.ex. genom kurser, auskultationer, självstudier av aktuell litteratur 
och genom att delta i de aktiviteter som anordnas inom nätverket. 

Tanken med denna sammanställning är att den ska vägleda medarbetarna 
när de ska planera sin egen utvecklingsplan och att verksamhetsområdets 
chefer lättare kan bedöma om t.ex. kursansökningar är relevanta. Det är 
alltid chefer i egna verksamhetsområdet som tar beslut om kursansökningar. 

 Vo-chef har möjlighet att konsulterar bettfysiologin vid bedömning av kurs-
ansökan om behov finns. 
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Ämnesområden för 
fortbildning 

Exempel  

Bettfysiologi 

 

 Diplomkurs Bettfysiologi 
 

 Bok: Bettfysiologi- orofacial smärta och käk-
funktion Författare: Nikolaos Christidis, GOT-
HIA 

ÖNH 

 

 Diplomkurs i ÖNH 

Motiverande 
samtalsteknik MI 

 
 Kurs/studier i motiverande/ beteendein-

riktad samtalsteknik  

Psykologi och 
psykiatri 

 

 Kurs/studier i patienter med psykiatriska till-
stånd 

 

Relavanta ämnen      Egna studier/ auskultation 
 Ocklusion 

 Ocklusal terapi 

 Anatomi huvudet 

 Fysio- och fysikalisk terapi 

 Nervsmärtor 

 Bok: Bettfysiologi- orofacial smärta och käk-

funktion Författare: Nikolaos Christidis, GOT-

HIA 

 
 

  

 
 


