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Till Socialdepartementet 

Enheten för hälso- och sjukvården 

S2010/7337/HS 

 

Synpunkter på betänkandet Kompetens och Ansvar (SoU 2010:65) från Sveriges 

Tandhygienistförening, STHF. 

STHF tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på betänkandet. STHF lämnar här en 

allmän kommentar angående Tandläkarnas specialistutbildning och mer utförliga synpunkter 

på Tandhygienisternas utbildning. 

19.6 Utredningens överväganden och förslag angående Tandläkarnas specialistutbildning. 

Allmänna synpunkter på förslaget.  

STHF ser det som mycket viktigt med en kontinuerlig och samordnad specialistutbildning 

som avspeglar tandvårdens behov både på kort och på lång sikt. Specialistutbildningarna bör 

spegla den förbättring av munhälsan som skett och sker liksom problematiken runt en 

åldrande befolkning med fler tänder i behåll.  

Socialstyrelsen ska ha en tydlig roll i framtagandet av föreskrifter och målbeskrivningar som 

starkt anknyter till tandvårdens verklighet så som tandhälsodata, Nationella riktlinjer, 

tandvårdsstödets utformning, aktuell lagstiftning m.m.   

 STHF ser positivt på att ett Nationellt råd som består av professionsföreträdare, Sveriges 

Kommuner och Landsting samt representanter från universitet och högskolor bildas och 

bistår Socialstyrelsen. 

STHF vill påminna om de stora skillnader som föreligger mellan Tandläkarnas och Läkarnas 

specialistutbildningar. Tandvården är organiserad på ett helt annat sätt än hälso- och 

sjukvården med en stor privat sektor och en Landstingssektor som i ökande grad bolagiseras. 

En långsiktig struktur som i möjligaste mån är neutral i frågan om tandvårdens driftsformer 

är önskvärd.  
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20.6 Utredningens överväganden och förslag angående Tandhygienisternas utbildning.   

STHF stöder till fullo utredningens förslag om en förlängning av tandhygienistutbildningen till 

180 högskolepoäng och delar utredningens beskrivning av tandhygienistens roll i 

tandvården.  

20.6.1 Inledning 

Tandhygienister är den enda yrkesgrupp med legitimationsansvar som har en lagstadgad rätt 

att praktisera sitt yrke efter endast 120 högskolepoäng. Problemen med att 

tandhygienistutbildningen inte når målen vare sig det gäller högskolemässighet eller de krav 

som idag ställs ute i tandvården växer. Tandhygienister tar ett allt större ansvar i dagens 

tandvård speciellt inom barn- och äldretandvården. Det minskande antalet tandläkare, ett 

ökande antal äldre med ett ökande tandvårdsbehov samt en generellt bättre munhälsa i 

allmänhet är några av de faktorer som pekar på tandhygienistens viktiga roll i tandvården, 

nu och i framtiden.  Utan nödvändiga kunskaper och en högskolemässig utbildning som ger 

redskap för kvalitet, patientsäkerhet och ett evidensbaserat arbetssätt kan tandhygienisten 

inte ta denna roll. Samtidigt är den legitimerade tandhygienisten enligt lag skyldig att arbeta 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, ge sakkunnig och omsorgsfull tandvård, bedriva 

kvalitetssäkringsarbete, arbeta evidensbaserat och bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls.  

20.6.2  

En fastställd förlängning är i linje med vad både Socialstyrelsen och Högskoleverket i ett 

antal tidigare utredningar föreslagit.  En förlängning av utbildningen skulle också vara en 

anpassning till den europeiska Bolognaprocessen och underlätta för studenter och 

arbetssökande att röra sig över nationsgränserna i Europa. Samtliga lärosäten med 

tandhygienistutbildning erbjuder idag utbildning omfattande 180 högskolepoäng och en 

majoritet av dagens studenter väljer att läsa det tredje året. En treårig grundutbildning 

möjliggör för studenterna att hinna tillägna sig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. En 

längre grundutbildning gör dem bättre rustade för det livslånga lärandet och ger bättre utrymme för 

en bredare klinisk träning med tillfällen till extern praktik inom tandvård.  Att lägga ansvaret för 

hur tandhygienistprofessionen utvecklas och kvaliteten i tandvården upprätthållas kan inte 

vara den enskilda studentens ansvar utan måste ligga på myndigheter och beslutsfattare.  
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20.6.3 

STHFs anser att ett beslut om en förlängning av grundutbildningen bör tas så snart som 

möjligt. De befintliga kursplanerna för den sammanhållna 180 högskolepoäng utbildningen 

som redan finns kan tjäna som underlag för Högskoleverket.  

20.6.4 

Den utveckling av tandvården som beskrivs i betänkandet visar tydligt vikten av en 

tandhygienistutbildning som tar tillvara alla de krav som tandvården står inför. 

Tandhygienistens roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är av stor betydelse för 

att stödja en god utveckling av den orala hälsan.  

STHF föreslår även att möjligheten att komplettera sin utbildning upp till 180 högskolepoäng 

ses över för tandhygienister med en kortare grundutbildning.   

 

Sveriges Tandhygienistförening 

Yvonne Nyblom 

Ordförande 

 

  


