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Välkommen till augustinumret 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. 

Även Region Halland ställer sig bakom ny 

tandläkarutbildning  
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Bristen på tandläkare utanför storstadsregionerna gör det svårt för 

invånare att få tillgång till tandvård. Därför väljer nu även Region Halland 

att, precis som över hälften av Sveriges regioner redan har gjort, teckna 

en avsiktsförklaring för att samverka kring en ny tandläkarutbildning vid 

Jönköping University.  

Stödet bland Sveriges regioner för att starta en ny tandläkarutbildning i 

samverkan mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Region 

Jönköpings län är stort. Region Halland ansluter sig till över hälften av Sveriges 

regioner som redan står bakom satsningen på en tandläkarutbildning som, tack 

vare banbrytande ny teknik, en unik kliniknära praktik och forskning ska ge 

studenterna de kunskaper och färdigheter de behöver i arbetslivet.   

– Det är viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och möjligheter så

att vi framåt ska ha tillräckligt många tandläkare runt om i Sverige, säger Jelena

Sannabo, tandvårdschef Folktandvården i Region Halland. Det blir allt svårare

att rekrytera och vi har haft stora pensionsavgångar. Genom den här

satsningen kan vi bidra till att fler utbildar sig och därmed möjliggör en mer

jämlik och tillgänglig tandvård i hela landet.

Läs hela nyheten här 

UKÄ besöker JU för examenstillståndsprövning 17 

oktober 

Representanter från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) besöker 

Jönköping University 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, visa upp banbrytande nya digitala verktyg och 

hjälpmedel som kommer att stötta framtidens tandläkare, samt svara på frågor 
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från UKÄ.  

 

Projektet arbetar just nu bland annat med förberedelser inför UKÄ:s besök.   
 

 

 

Studenterna kommer att kunna övningsborra virtuellt i en motsvarighet till 

flygsimulator. De kan scanna och 3D-printa ut en patients tänder och öva på, 

och lärare kan i realtid följa träningen via kameror.  

 

 

 

Panelen med företrädare för den privata tandvården, Folktandvården, regioner 

samt näringsliv och högskole- och universitetssektorn diskuterade bristen på 

tandläkare och möjligheterna med satsningen på en ny tandläkarutbildning, vid 

seminariet i Almedalen.  
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Almedalen - Stort intresse för seminarie om ny 

tandläkarutbildning och jämlik tandvård i hela 

Sverige 

Under Almedalsveckans andra dag bjöd Jönköping University in till ett 

seminarium om hur Jönköping University i samverkan med Region 

Jönköpings län och Linköpings universitet vill skapa förutsättningar för 

en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler tandläkare över hela 

Sverige genom att starta en ny tandläkarutbildning. 

Den viktiga samhällsfrågan om jämlik tandvård i hela Sverige lockade en stor 

publik där två paneler med representanter från riksdagen, Folktandvården, 

privata tandvårdsaktörer och Region Jönköpings län diskuterade behovet av 

fler tandläkare och fördelarna med initiativet. 

– Vi har i samtalen visat på behovet av, och JU:s unika möjligheter, att starta

Sveriges första nya tandläkarutbildning på över 50 år, säger Agneta Marell,

rektor vid Jönköping University. I sitt medskick till beslutsfattare poängterade

Agneta Marell också Odontologiska Institutionens betydelse som en viktig

resurs för kompetensförsörjningen av lärare till den nya utbildningen.

Se hela seminariet på YouTube 

Mer om seminariet på Folktandvården, Region Jönköping läns webbplats  

Vad är svaren på framtidens tandvård? 

Dagens Nyheter publicerade under sommaren en artikelserie om 

tandläkarbristen i Sverige. De utgick från den data som Sveriges 

Folktandvårdsförening presenterade i maj i år och siffrorna lyser rött och 

gult. 
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Fem regioner svarar att de saknar fler än 20 procent av tandläkarna samt har 

helt tomt på vissa kliniker. Sex regioner svarar att förseningar förekommer i 

barntandvården på flera kliniker och förutom tre regioner svarar alla att 

förseningar förekommer inom vuxentandvården och på vissa håll kan de varken 

kalla vuxna eller ta emot nya patienter. De kvarvarande regionerna svarar att 

de nätt och jämt hinner med. 

Läs artiklarna här (vissa artiklar kräver prenumeration) 

Praktikertjänst släppte i juli tandvårdsrapporten ”Hur mår egentligen den 

svenska tandvården?”. Rapporten ger flera förslag på hur tandvården kan 

förbättras. Bland annat ser de att ett obligatoriskt bastjänstgöringsår bör 

införas i tandläkarutbildningen i syfte att stimulera till arbete där behov är 

som störst. 

Den nya tandläkarutbildningen vid Jönköping University har redan planerat för 

att ge studenterna en hög andel klinisk träning, cirka 150 dagar, vid geografiskt 

spridda tandvårdskliniker i hela landet. Förutom att ge mer kliniskt skickliga 

studenter möjliggör upplägget att klinikerna knyter starka band med studenter 

som under praktiken bor i den region som de har praktik i. 

Läs rapporten "Hur mår egentligen den svenska tandvården?" 

Se praktikertjänst seminarium från Almedalen där bland annat Shariel 

Sayardoust deltog i panelen och berättar mer om satsningen på en ny 

tandläkarutbildning 

Mer material om satsningen  

 Film som beskriver visionen och vad vi vill uppnå

 Seminarium om tandläkarutbildningen i Almedalen 2022
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 Vitbok som beskriver projektet i helhet (PDF)

 Satsningen på webben

Frågor och svar om utbildningen 

Varför är det viktigt med en ny tandläkarutbildning? 

En ny tandläkarutbildning vid Jönköping University kan möta behovet av fler 

tandläkare och bidra till en jämlik tandvård i hela Sverige. Satsningen syftar till 

att låta alla Sveriges invånare få tillgång till god tandvård.  

Vilka är projektets framgångsfaktorer? 

Framgångsfaktorer för satsningen är bland annat en hög andel klinik- och 

verksamhetsförlagd utbildning, samverkan och teknik i framkant med digitala 

arbetssätt.  

När förväntas tandläkarutbildningen dra igång? 

Planen är att vid ett godkännande från regeringen starta den nya utbildningen 

våren 2024, med cirka 30 utbildningsplatser per termin i full drift. 

Studenterna ska arbeta med banbrytande teknik - vad avses då? 

Här kommer några exempel:  
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 Scanna en patients tänder och 3D-printa ut en modell av tänderna.

Studenterna kan därmed använda riktiga borrar i en kopia av tänderna,

innan de gör det på riktigt i patientmunnen.

 Övningsborrning i virtuell miljö. Borren känner av olika material och

simulerar och skapar den rätta känslan i händerna på

tandläkarstudenterna. Här ges studenterna möjlighet att öva från morgon

till kväll, sju dagar i veckan.

 Smarta behandlingsstolar som registrerar vilka instrument som

studenterna använder, hur länge de används, samt mäter patientens

puls med mera.

 De kliniska lärarna följer arbetet via skärm genom olika kameror som

filmar både inne i munnen och ute i behandlingsrummet.

Mer information om projektet  

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. 
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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 

Sweden 

Add us to your address book 


