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Välkommen till decembernumret av nyhetsbrevet 

om en kommande tandläkarutbildning!

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

händer inom projektet. Du kan också hitta mer information på 

ju.se/tandlakarutb eller ta en kontakt med projektledningen. 
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Riksdagspolitiker och regionråd bjuds in 24 januari 

Riksdagspolitiker och regionråd från Jönköpings län är inbjudna till Jönköping 

University den 24 januari 2022. Syftet med informationsträffen är att presentera 

satsningen och i dialog med politiker tydliggöra nyttan för tandvård-Sverige, 

invånare och näringsliv. Presentatörerna från projektet kommer att ge en 

lägesrapport och berätta hur arbetet fortgår och har utvecklats sedan sist. 

– Vi ser fram emot dialogen med politikerna för att prata om satsningens

möjligheter både regionalt och nationellt, säger Ola Norderyd, övertandläkare

och projektledare.

Rektor Agneta Marell (Jönköping University) bjuder in till träffen tillsammans 

med Region Jönköping läns regiondirektör Jane Ydman och Linköpings 

universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson.  

En stärkt tandvård genom samverkan kring en 

tandläkarutbildning och ett centrum för odontologi 

och oral hälsovetenskap 

Projektets vision är att en ny tandläkarutbildning i samverkan med 

tandvårdsregionerna blir en viktig del i pusslet för att lösa den stora bristen på 

tandläkare. 

Senast nu i december rapporterade SVT om det besvärliga resursläget i 

Norrbotten: Stort tapp av tandläkare i Norrbotten - var tredje försvann på tio år 

(SVT.se)  
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– Vi stärks i våra ambitioner att vi 

tillsammans kan göra skillnad för en 

mer jämlik tandvård i hela Sverige, 

säger Marie Ernsth Bravell, vd för 

Hälsohögskolan vid Jönköping 

University.  

 

 

 

 

 

Ansökan skickad till externa granskare 
 

 

 

Vi har nu efter ett intensivt arbete lämnat en utvecklad ansökan (där samtliga 

anmärkningar från UKÄ är åtgärdade) till tre peer-review granskare. Syftet är att 

förgranska ansökan i enlighet med UKÄ:s vägledning för att höja kvaliteten i 

den slutliga utgåvan. 

 

Inför utskicket samlades nyckelpersoner från Jönköping University, Region 

Jönköpings län och Linköpings universitet för en workshop 26 november där vi 

gick igenom ansökans text och innehåll. Våra externa granskare återkommer 

med feedback den 21 december för fortsatt bearbetning. 

 

Parallellt intensifieras nu vårt arbete med att förnya avsiktsförklaringarna med 

våra tandvårdsregioner som deltog vid förra ansökan, samt att även skriva nya 

avsiktsförklaringar. Vår förhoppning är att samtliga regioner nu har en kontakt 

med projektledare Shariel Sayardoust eller Ola Norderyd, annars kontakta oss.  
 

 

 

 

 

Shariel Sayardoust med i Folktandvårdens podd 
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Gå gärna in på Folktandvårdens podd för att lyssna på när Shariel Sayardoust, 

övertandläkare och projektledare, berättar mer om tandläkarutbildningen och 

satsningen på ett odontologiskt centrum i Jönköping. Hon återger även sin väg 

till att bli tandläkare och som forskare inom dentala implantat. 

Lyssna på podden här (SoundCloud)  

Resultat från Odontologiska Riksstämman 

Ola och Shariel deltog från projektet under Odontologiska Riksstämman och 

Swedental i Stockholm den 17-19 november. 

Under Riksstämman pratade projektledningen med många intresserade 

personer inom tandläkarsfären och spred ett hundratal visitkort om satsningen. 

Satsningen möttes av positiv respons på vår satsning om tandläkarutbildning 

och en odontologisk centrumbildning i Jönköping. Många ställde nyfikna frågor 

och gav glada hejarop. 
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Som en tidig julklapp finns även en folder som förklarar satsningens vision och 

beståndsdelar på ett kortfattat, lättillgängligt sätt. 

 

Ladda ner foldern här  
 

 

 

 

  

 

 

Frågor och svar om utbildningen 
 

 

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 en gång i veckan 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 universitetskliniker 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 
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VFU är att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de 

utfört sin praktik.  

Studenterna ska arbeta med banbrytande teknik – vad avses då? 

Här kommer några exempel: 

 Scanning av 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  
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Kontakta oss 

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

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

God Jul & Gott Nytt år! 

På återseende efter helgerna önskar

Projektgruppen för tandläkarutbildningen  
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