
VI SKAPAR FRAMTIDENS 
TANDLÄKARUTBILDNING
– En satsning med tandläkarutbildning 
och odontologiskt centrum i samverkan



TANDLÄKARUTBILDNING 
I SAMVERKAN

Vår vision är att skapa en ledande tandläkarutbildning och ett odontologiskt 
centrum som står för:

   • Innovativ utbildning
   • Praktiknära, klinisk träning över hela Sverige 
   • Forskning och utveckling
   • Samverkan, såväl nationellt som internationellt

Satsningen på framtidens tandläkarutbildning sker i samverkan mellan Jönköping University, 
Region Jönköpings län och Linköpings universitet. I satsningen medverkar mer än hälften av 
regionernas folktandvårdsorganisationer. Inrättandet av utbildningen kommer att ge tillgång till 
fler och mer kliniskt mogna tandläkare i hela Sverige samtidigt som satsningen förväntas bidra 
till en mer jämlik tandvård.

VARFÖR BEHÖVS EN NY TANDLÄKARUTBILDNING?

 Stor brist på tandläkare i Sverige utanför de större städerna.

 Omfattande pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor 

 som väntas kvarstå minst fram till 2035.

 Ökande behov hos en åldrande befolkning – fler behåller sina egna  
tänder hela livet.

 Invånarna förväntar sig god kvalitet, hög tillgänglighet till tandvård 
och förutsättningar för jämlik tandhälsa, oavsett var man bor i Sverige.

VILL DU LÄSA MER?
Skanna QR-koden med kameran i din mobiltelefon 

eller besök JU.SE/TANDLAKARUTB



UNIK TANDLÄKARUTBILDNING I FRAMKANT

ETT TOPPMODERNT ODONTOLOGISKT CENTRUM

Vi tar avstamp i den snabba teknologiska utvecklingen och 
skapar en tandläkarutbildning där banbrytande teknik ingår 
redan från start. Studenterna kan övningsborra virtuellt, 
eller skanna och 3D-printa ut tänder för att öva på.

Genom ett nära samarbete med Folktandvården i Sveriges 
regioner kommer utbildningen att erbjuda 150 dagars 
verksamhetsförlagd klinisk träning. Något som är unikt. Det 
skapar förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre 
tandhälsa och fler kliniskt mogna tandläkare.

Vi har inspirerats och hämtat kunskap från 
internationellt ledande aktörer. Bland annat från 
Universitetet i Tromsö, Kings College London, Columbia 
University College of Dental Medicine New York och 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss. 
Du kan även mejla direkt till odontologi@ju.se.

Ola Norderyd
Professor/övertandläkare
Hälsohögskolan
ola.norderyd@ju.se

Shariel Sayardoust 
Universitetslektor/övertandläkare
Hälsohögskolan
shariel.sayardoust@ju.se

INSPIRATION OCH 
INTERNATIONELLA 
SAMARBETEN

Det nya centrumet för tandvård med grund- och forskarutbildning kommer att lokaliseras 
inom lärosätesområdet, omfatta 22.000 kvadratmeter, och byggas helt utifrån de krav som 
ställs på en toppmodern utbildning och ett centrum för odontologi.

Jönköping University har redan i dag ett nära samarbete med Odontologiska Institutionen, en del av 
Folktandvården i Region Jönköpings län. Odontologiska Institutionen är en ledande nationell resurs för 
specialisttandvård inom klinisk behandling, forskning och utbildning. Samarbetet kommer att förse 
utbildningen med lärarkompetens och bidra till både forskning och innovation.

Genom att på ett nytt sätt koppla samman hög kompetens inom utbildning och forskning vid 
Odontologiska Institutionen respektive Linköpings universitet skapas en god kompetensbas för den 
planerade utbildningen, både inom de basvetenskapliga och de kliniska delarna. En tandläkarutbildning 
vid Jönköping University tillför lärarkompetens och akademiska karriärvägar inom odontologi. 

I en motsvarighet till en flygsimulator kan studenterna övningsborra 
virtuellt. Utbildningen erbjuder även teknologi för att skanna och 
3D-printa en patients tänder. På så sätt får studenterna praktiskt öva 
innan de träffar patienterna.

Följ vårt arbete på:
JU.SE/TANDLAKARUTB



Följ vårt arbete på:
JU.SE/TANDLAKARUTB




