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• Kort presentation nu -läge och information om 

föreskriften (roller m.m. ) 

 

• Målbeskrivningar 

 

• Uppnådd specialistkompetens - bedömning & intygande 

 

• Frågor 
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Vad är syftet med regleringen av 
tandläkarnas specialiteter? 

• Garantera en viss 
kunskapsnivå som gör att 
specialisttandläkaren är 
förtjänt av medborgarnas 
förtroende  

• Föreskrifterna syftar till att 
åstadkomma ett 
lättillgängligt och 
ändamålsenligt regelverk för 
tandläkarnas ST som 
tillgodoser befolkningens 
behov av specialiserad 
tandvård.  

 

Utgöra en 

kvalitetsgaranti i 

förhållande till 

patienter och 

allmänhet 
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För att en legitimerad tandläkare ska uppnå specialistkompetens ska han 

eller hon utöva allmän tandläkarpraktik under minst två år efter att ha fått 

legitimation som tandläkare.  

Den legitimerade ska därefter förvärva de kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som föreskrivs för specialistkompetensen genom att 

genomgå specialiseringstjänstgöring under minst tre år.  

Specialiseringstjänstgöringen ska fullgöras genom tjänstgöring som 

tandläkare under handledning och genom deltagande i kompletterande 

utbildning.  

Meriter från utbildning på forskarnivå får tillgodoräknas i 

specialiseringstjänstgöringen.  

 

 



Vår 2015 : Kunskap & ställningstagande 

Utredning 

Framtidens vårdbehov 

Inhämtande av 
synpunkter/hearing 

Specialitetsindelning 

ST-rådet 

 

Hösten 2015: Övergripande 

Kunskap om Nu-läge 

Möten och besök 

Strukturfrågor 

Synpunkter:  

Enkät feb 2016 

ST-rådet 

Vår 2016: Målbeskrivningar 

Specialitets- och  

ämnesföreningar 

-internat, möten och mail 
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Övergripande regler - ansvar och roller 

Verksamhetschef 

• individuell utbildningsplan 

•utse handledare  

•dokumentation &  

•bedömning 
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Forts. Övergripande regler - ansvar och roller 

Huvudansvarig handledare – jfr klinisk handledare 

idag- utbildningsansvarig handledare på plats på kliniken 

Vetenskapligt välmeriterad handledare – samråd - jfr 
teoretisk handledare idag 

Handledarutbildning - obligatoriskt för alla handledare 

Studierektor - organisatorisk stödfunktion (AR)- jfr teoretisk 
handledare idag..? 
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Mer information finns på: 

www.socialstyrelsen.se 


