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Välkommen till oktobernumret av nyhetsbrevet 

om en kommande tandläkarutbildning!

Här får du löpande och aktuell information om hur arbetet går och vad som 

händer inom satsningen. Du kan också hitta mer information på 

ju.se/tandlakarutb eller ta kontakt med projektledningen. 

UKÄ besöker JU för examenstillståndsprövning 
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Nu börjar det närma sig - representanter från Universitetskanslersämbetet 

(UKÄ) träffar representanter från Hälsohögskolan den 17 oktober för att 

genomföra intervjuer kring ansökan om tillstånd att utfärda 

tandläkarexamen. 

Under dagen kommer olika intervjugrupper bland annat att presentera 

utbildningens upplägg, samt svara på frågor från UKÄ. 

Projektet arbetar just nu med förberedelser inför UKÄ:s besök, så som 

övningstillfällen för alla medverkanden samt med möjligheten att visa upp ett 

demorum/tandläkarrum inrett med den senaste tekniken inom tandvård. 

Just nu förstärks även tandläkarkompetens på avdelningen för odontologi och 

oral hälsa på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Åtta disputerade 

specialisttandläkare adjungeras som ska arbeta med tandläkarutbildningen och 

centrumbildningen mellan Jönköping University och Odontologiska 

Institutionen, Region Jönköpings län.  

Även Region Västmanland stödjer samarbetet för en 

ny tandläkarutbildning 

Tandvårdskompetensen koncentreras idag till storstadsregionerna, och 

omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som väntas 

kvarstå minst fram till 2035. Därför väljer nu även Region Värmland att 

teckna en avsiktsförklaring för att samverka kring en ny 

tandläkarutbildning vid Jönköping University.  

Stödet för att starta en ny tandläkarutbildning på Jönköping University fortsätter 

att växa. Utöver samverkansparterna Jönköpings Län och Linköpings 

universitet har nu 13 av Sveriges 21 regioner valt att ställa sig bakom 

satsningen. 
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– Det är både intressant och utvecklande att vara med när en ny

tandläkarutbildning startar upp. Vi har ett stort behov av tandläkare i

Västmanland. Den verksamhetsförlagda utbildningen ger oss tätare kontakt

med studenter och möjlighet att anställa dem efteråt, säger Claes Stenlander,

VD på Folktandvården Västmanland.

Läs hela nyheten här 

De 13 regioner som har tecknat samverkansavtal är: 

Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Halland, Region 

Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region 

Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland, Region Örebro län och 

Region Östergötland. 

Utbildningsministern fick presentation om projektet 

Den 5 september besökte utbildningsminister Anna Ekström Jönköping 

University och fick då en dragning om den planerade 

tandläkarutbildningen av Hälsohögskolans vd Marie Ernsth Bravell. 

– Jag har hört mycket om hur högskolan hoppas att få en tandläkarutbildning

och det ska bli intressant att följa den ansökan. Det var en väldigt intressant

dragning och det är ju ingen tvekan om att vi har ett stort behov av tandläkare i

Sverige, säger Anna Ekström, utbildningsminister.

Läs hela nyheten här 
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Utbildningsminister Anna Ekström fick en rundtur på campus av bland andra 

JU:s rektor Agneta Marell. 

Helén Björmark, VFU-samordnare på Region Örebro Län  
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”Det är viktigt att tandvårdsresurser finns i alla delar 

av landet” 

Helén Björmark, VFU-samordnare på Region Örebro län, ställde upp på en 

intervju om betydelsen av en ny tandläkarutbildning.  

Vad betyder den här tandläkarsatsningen för er? 

– Det är en möjlighet att få ett tätare samarbete med en grundutbildning för

tandläkare och det innebär också ett samarbete med en akademisk miljö som

förhoppningsvis kan stimulera till ökat intresse för vidareutbildning samt

forskning inom allmäntandvård. Det är också ett tillfälle för tandläkare inom

allmäntandvård att få ett nytt uppdrag och utvecklas inom pedagogik och

handledning.

Vad ser ni att fördelarna med satsningen och utbildningen är? 

– Det finns ett behov av att utbilda fler tandläkare, satsningen med

tandläkarutbildningen i Jönköping är därför mycket välkommen! Det är också

en stor fördel att tandläkarstudenterna får en VFU-period utanför skolan, där de

får en större inblick i den kommande kliniska vardagen och möjlighet att vara

en del av tandvårdsteamet. Det är en ömsesidig möjlighet för

tandläkarstudenter och eventuellt framtida arbetsgivare att skapa kontakter

redan under grundutbildningen.

Hur ser ert behov av nya tandläkarresurser ut? 

– Som många andra regioner utanför storstadsområdena har vi ett behov av att

rekrytera nya tandläkare. En förhoppning med VFU-platser är att vi ska kunna

knyta kontakt med nya tandläkare som är intresserade av att börja jobba hos

oss efter avslutad grundutbildning.

Ser du några svårigheter med ett så geografiskt brett VFU-samarbete? 

– ”Tack vare" pandemin har vi lärt oss och utvecklats till att mötas digitalt.

Dagens studenter och organisationer har blivit vana med digitala mötesformer
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och utbildning, därav ser jag det inte som något negativt att det blir ett brett 

geografiskt VFU-samarbete. Det är viktigt att tandvårdsresurser finns i alla 

delar av landet.  

Mer material om satsningen  

 Film som beskriver visionen och vad vi vill uppnå

 Seminarium om tandläkarutbildningen i Almedalen 2022

 Vitbok som beskriver projektet i helhet (PDF)

 Satsningen på webben

Frågor och svar om utbildningen 

Hur kommer studenternas praktik att fungera? 

Utbildningen kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, cirka 150 dagar, vid 

geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. 150 dagar är en unikt lång 

praktikperiod för tandläkarstudenter. Detta möjliggör för klinikerna att redan 

under utbildningen knyta starka band med studenter och ge kliniskt skickliga 

studenter.  
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Under tiden som studenterna praktiserar bor de i samma region och slipper att 

pendla fram och tillbaka mellan utbildning och praktikplats. Under praktiken får 

studenterna träffa ordinarie patienter på kliniker runt om i hela Sverige. Flera 

regioner planerar dessutom att förlägga praktiken på mindre orter snarare än i 

storstäderna. 

Hur många utbildningsplatser planeras per termin och hur många 

studenter ska respektive handledare ansvara för? 

Utbildningen har cirka 30 platser per termin vid full drift. Det kommer att vara en 

handledare per två studenter och respektive studentpar ska få den kliniska 

träningen på samma klinik. Praktik görs alltså på omkring 20 olika kliniker runt 

om i Sverige. 

Hur stort åtagande är det att vara VFU-partner? 

Respektive VFU-klinik har hand om två studenter under cirka 150 dagar och 

ska avsätta en handledare för dessa. Tandläkarutbildningen ombesörjer digitala 

seminarier regelbundet där studenterna och även personal på kliniken har 

möjlighet att delta för kompetensutveckling. 

Vad är fördelarna med att vara VFU-partner? 

VFU-klinikerna blir certifierade kliniker som kopplas till den akademiska miljön 

på Jönköping University för ytterligare utbyten vad gäller forskning och teknik. 

Fördelen med en geografiskt spridd och dessutom lång VFU är att studenterna 

ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik. 

Mer information om projektet  
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Kontakta oss 

Du kan höra av dig till Shariel Sayardoust och Ola Norderyd eller mejla till 

odontologi@ju.se om du vill veta mer om projektet eller har tankar och idéer. 

Vi ses snart igen!

Projektgruppen för tandläkarutbildningen  

Copyright © 2022 Jönköping University, All rights reserved.  

Du får detta nyhetsbrev då vi ser att du i din roll har intresse av frågor kring Sveriges tandhälsa och 

tandvård, samt hur en ny tandläkarutbildning kan vara en del av lösningen. 

Our mailing address is:  

Jönköping University 

BOX 1026 

Joenkoeping 551 11 




