
Jobba med att hjälpa människor må bättre
Vill du arbeta med att hjälpa människor 
bli friska, hålla sig friska och få bättre kva-
litet i sina liv? Då är du välkommen att 
söka jobb hos oss i Folktandvården. Vi ger 
vård, råd och inspiration och finns för alla 
människor, alla behov och alla stunder.

Funderar du på vad du ska göra efter 
skolan? Ja, antagligen eftersom du lä-
ser detta just nu. Låt oss hjälpa dig lite.  
Stämmer följande på dig?
• Jag vill jobba med något som är viktigt 

för mig och andra.
• Jag vill träffa människor i mitt jobb.
• Jag vill ha jobbarkompisar som kan  

hjälpa och inspirera mig.
• Jag vill kunna utveckla mig och lära  

mig nya saker.
• Jag vill jobba med något som gör  

nytta i samhället.

I så fall skulle du passa perfekt hos oss. 
Vi är intresserade av personer som  
delar våra värderingar och tillsammans vill 
skapa värde för patienter och invånare i 

alla åldrar. Fundera på om tandsköterska,  
tandhygienist eller tandläkare skulle  
kunna vara ett jobb för dig.

Tandsköterska
Som tandsköterska arbetar du nära  
patienter med behandling och förebyg-
gande tandvård, både själv och tillsam-
mans med tandläkare. Du följer patienten  
hela vägen, från att kalla till besök till 
dess att behandlingen är slutförd. Du kan 
även arbeta med olika särskilda uppdrag, 
som exempelvis förebyggande tandvård i 
grundskolor.
Folktandvården har utbildning med 
start vårterminen 2024 i Borås. Utbild-
ningen är på 3 terminer. Tandsköterske- 
utbildning bedrivs även i Mariestad.

Tandhygienist
Arbetet som tandhygienist är i första hand 
förebyggande. Du hjälper och coachar 
människor till en frisk och ren mun  
utifrån deras olika förutsättningar. Lite 
som en personlig tränare för munnen.

Utbildning till tandhygienist finns bland 
annat på Göteborgs universitet, men 
även i Jönköping, Kristianstad och  
Karlstad. Normal studietid är 3 år.

Tandläkare
Tandläkare utreder, behandlar och före-
bygger sjukdomar och skador på tänderna  
och i munnen. Tandläkaryrket kräver 
både gedigen teoretisk kunskap och ett 
praktiskt handlag i arbetet med patienter.
Utbildning till tandläkare finns bland  
annat på Göteborgs universitet. Normal 
studietid är 5 år. Som färdig tandläkare 
har du sedan möjligheter att vidareutbilda  
dig till specialist.

Mer information
Vill du veta mer, kan du läsa om oss på 
vgregion.se/folktandvarden. Eller var-
för inte fråga dem som jobbar på din  
Folktandvårdsklinik nästa gång du är där?
Välkommen till Folktandvården Västra 
Götaland!
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YRKEN INOM FOLKTANDVÅRDEN
I första hand tandläkare, tandhygienister och tand-
sköterskor.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Stort behov av tandhygienister och tandsköterskor.

UTBILDNINGSVÄGAR
Efter gymnasiet, 5 år för tandläkare på universitet, 3 år  
för tandhygienist och 3 terminers YH-utbildning för 
tandsköterskor. Höga inträdeskrav till tandläkarutbild-
ningen.

KONTAKT
Laila Valdebris, HR-konsult. 076-145 14 14

ADRESS
Folktandvården Västra Götaland
411 04 GÖTEBORG

Besök: Bergslagsgatan 2
Telefon: 010-4417000

Webbplats: www.vgregion.se/folktandvarden

FOLKTANDVÅRDEN


