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EPA ht 22 

 

EPA undersökning 

Självständigt genomföra en fullständig undersökning av patienter i olika åldrar och med olika 
behandlingsbehov. 

Beskrivning: Ta upp anamnes och genomföra relevant undersökning för att diagnostisera karies och 
parodontit, identifiera besvär, skador och avvikelser på tänder, slemhinna, bett och käkar. Ta röntgen 
och granska röntgenbilder. Utifrån undersökningsdata skapa en terapiplan. Registrera i journalsystem 
och skriva en daganteckning.  

Kunskaper: Allmänhälsa/mediciner. Tolka röntgenbilder. Diagnos och klassifikation, orsaker och 
behandlingsalternativ gällande karies, gingivit och parodontit. Orsaker och behandling av 
erosionsskador och mineraliseringsskador. Munslemhinneförändringar, bettutveckling, TMD. 
Personcentrerad kommunikation. 

Förmågor: Kariessondering. Fickstatus (blödning, fickdjup, furkaturer, mobilitet, gingivala 
retraktioner). Ta röntgenbilder/foto. Registrering i journalsystem och daganteckningar. Använda sig 
av personcentrerade kommunikationsmetoder (teach-back, öppna frågor, MI). Bedömning av 
slemhinna och munhygien. Diagnostisering av karies, gingivit och parodontit.  

Förhållningssätt: I enlighet med relevanta författningar och evidensbaserat. Personcentrerat. 
Professionellt förhållningssätt gentemot patient, närstående, medarbetare och andra grupper. 
Lyssnande. 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. T.ex. undersökt 5 patienter 
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EPA Depuration 

Självständigt använda handinstrument och ultraljud för att avlägsna plack och tandsten sub- och 
supragingivalt på patienter i olika åldrar och med olika behandlingsbehov. 

Beskrivning: Patientsäker användning av handinstrument, ultraljud, sugar och sonder för att 
identifiera och avlägsna plack och tandsten sub- och supragingivalt. Vid behov lägga anestesi. 

Kunskaper: Anatomi, gingivit, parodontit, instrumentens utformning och användningsområde. 

Förmågor: Korrekt hantering av instrument och ultraljud för effektivitet och säkerhet. Vid behov 
lägga anestesi.  

Förhållningssätt: Personcentrerat, empatiskt, erbjuda smärtfri behandling 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. T.ex. depuration på 3 patienter supra- och 
subgingivalt med handinstrument och ultraljud.  
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EPA Fluorlackning 

Identifiera behov av och utföra fluorlackning. 

Beskrivning: Identifiera behov av fluorbehandling. Torrläggning med hjälp av t.ex. sug, bomullsrullar 
och dry tips. Fluorlackning. Patientinformation.  

Kunskaper: Kunskap om fluorlackets verkningsmekanismer. Instruktioner gällande fluorlackning 
enligt fabrikat.  

Förmågor: Torrläggning med sug, bomullsrullar eller dry tips. Applicera fluorlack. Patientinformation.  

Förhållningssätt: Personcentrerat, empatiskt.  

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. 
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EPA uppsök 

Utföra orala hälsobedömningar i uppsökande verksamhet och planera behov av insatser. 

Beskrivning: Bedömning av munhälsan med spegel och lampa. Individuell rådgivning till patient och 
vård- och omsorgspersonal, munvårdskort fylls i. Bedömning av behov av tandvård. Daganteckning 
och administration.  

Kunskaper: Allmänhälsa och sjukdom. Nödvändig tandvård.  

Förmågor: Med hjälp av spegel identifiera karies, gingivit och parodontit. Identifiera besvär, skador 
och avvikelser på tänder och slemhinna. Rådgivning och kommunikation med patient och 
vårdpersonal.  

Förhållningssätt: Personcentrering, empati, lyssnande. 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. 

 

  



Emma Gustafsson 2022 
 

EPA kort DC/TMD 

Utföra en kort DC/TMD. 

Beskrivning: Klinisk undersöka och dokumentera 1. Bekräftelse av smärtlokalisation(er) 2. Incisala 
relationen 3. Underkäksrörelser. Smärta/huvudvärk vid käkrörelser 4. Käkledsljud 5. 
Palpationssmärta temporalis, masseter, käkled 

Kunskaper: anatomi, orofacial smärta 

Förmågor: Klinisk undersöka och dokumentera var smärtan är lokaliserad, den incisala relationen, 
rörelseförmåga i underkäken och smärta/huvudvärk vid käkrörelser, förekomst av käkledsljud, och 
smärta vid palpation av temporalis, masseter och käkled.  

Förhållningssätt: personcentrerat, empati, lyssnande 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. 
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EPA motiverande samtal 

Samtala med patient utifrån principerna för motiverande samtal 

Beskrivning: Genomföra ett samtal med patient med fokus på beteendeförändring utifrån 
principerna för motiverande samtal.  

Kunskaper: Faktabaserad kunskap om både hälsofrämjande och ohälsosamma levnadsvanor som kan 
påverka den orala hälsan och om principerna för motiverande samtal.  

Förmågor: Samtala utifrån principerna för motiverande samtal: öppna frågor, skattningsskalor, 
ambivalenskorset, reflektivt lyssnande, sammanfattningar 

Förhållningssätt: Personcentrerat, lyssnande, empatiskt, ber om lov, bekräftande, utforskande 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. 
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EPA Information och instruktion 

Information om patientens orala hälsotillstånd samt rådgivning och munhygieninstruktioner 

Beskrivning: informera patient om aktuellt oralt hälsotillstånd, orsaker, sjukdomsprocess och 
behandling. Hälsofrämjande, förebyggande eller sjukdomsbehandlande rådgivning eller 
munhygieninstruktioner.  

Kunskaper: Frisk- och riskfaktorer för oral hälsa. Orala sjukdomar, orsaker, sjukdomsprocesser och 
behandling. Hälsofrämjande, förebyggande eller sjukdomsbehandlande rådgivning eller 
munhygieninstruktioner. 

Förmågor: Kommunicera information till patient. Informera och instruera med hjälp av bildstöd och 
modeller. Tell-show-do.  

Förhållningssätt: personcentrerat, ber om lov, lyssnande 

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs. 
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EPA Anestesi 

Självständigt tillämpa anestesi i munhålan. 

Beskrivning: Analysera behovet av och föreslå relevant anestesi. Lägga bedövning och utvärdera 
effekten gällande både mandibularblockad och infiltrationsinjektion. / Behärskar och kan utvärdera 
effekten av både ledningsanestesi och terminalanestesi.  

Kunskaper: Kunskap om anatomi. Olika bedövningsmedels egenskaper. Komplikationer.  

Förmågor: Palpera strukturer i munnen och lägga både ledningsanestesi och terminalanestesi. 

Förhållningssätt: Erbjuda smärtfri behandling, skapa lugn och trygg miljö, lyssnande, empatisk, 
personcentrerad.  

Erfarenheter: Anges av student innan EPA utförs.  
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Bedömning: 

1. Studenten är aktiv observatör 

2. Student utför aktivitet med handledare närvarande  

a) Tillsammans med handledaren 

b) Handledaren är närvarande och kompletterar 

c) Handledaren är närvarande, men kompletterar inte 

3. Student utför aktivitet med handledare i närheten  
a) Handledare kompletterar 

b) Handledare kompletterar inte 

4. Student utför aktivitet självständigt 

5. Student får handleda andra i aktivitet 

 

 

Något teoretiskt studenten behöver repetera eller fördjupa sig i? 

 

 

Något moment som studenten behöver extra stöd vid? 

 

 

Sammanfattande kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

Handledare, datum    Student, datum 


