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På sex orter i landet har för-
väntansfulla blivande tandhy-
gienistkolleger tagit sina första 
staplande steg i tandvården. De 
vet att tandvården är ett fram-
tidsyrke och att det sannolikt blir 
ganska lätt att finna ett arbete 
efter avslutade studier, framfö-
rallt om man är beredd att söka 
sig utanför storstadsregionerna. 
Tandvården erbjuder många och 
varierande möjligheter för ett 
långt och utvecklande yrkesliv 
– ett livslångt lärande. I tandvår-
den befinner man sig i en dyna-
misk miljö med ständigt behov 
av kompetens- och verksamhets-
utveckling. En grundutbildning 
omfattande 180 högskolepoäng 
är för de allra flesta en själv-
klarhet och som behövs om 
man vill stå på en stabil grund i 
arbetslivet och ha ett långt yrkes-
liv framför sig. Det är mycket 
positivt att 829 kvinnor och 118 
män som till höstens intagning 
har valt tandhygienistprogram-
met i första hand. Förmågan att 
kombinera teoretiska kunskaper 
och praktiskt handlag med käns-
la och lyhördhet för varje individ 
i alla möten som yrket omfattar, 
är en förutsättning för ett god 
yrkesutövning. Detta oavsett om 
man arbetar med patienter, inom 
utbildning eller verksamhetsut-
veckling. Möjligheten att kombi-
nera de olika områdena ger både 
en omväxlande och utmanande 
yrkesroll. 

Det pågår nästan ständigt en 
diskussion om dimensioneringen 
av tandvårdens utbildningar. 
Många menar att det råder brist 
på personal inom samtliga yrkes-
grupper, tandtekniker undanta-

get. Stora pensionsavgångar och 
nya utmaningar i form av omfat-
tande immigration och flykting-
strömmar har satt frågan på sin 
spets. Allt fler arbetar längre upp 
i åren än tidigare, men det täcker 
inte behoven när utmaningarna 
blir allt fler. Det är viktigt att 
inte rusa iväg och ropa efter 
fler utbildningsplatser utan att 
först göra en utvärdering av de 
metoder och arbetsmodeller vi 
verkar i. 

De platser som går förlorade i 
och med nedläggningen av tand-
hygienistprogrammet i Karlstad 
måste däremot absolut ersättas 
för att säkra tillgången på tand-
hygienister.  

Under hösten är STHF som 
aktiv part involverad i ett flertal 
olika aktiviteter som påverkar 
vår yrkesutövning och 
tandvårdens situation. 
Utbildningsfrågan hanteras 
i flera olika sammanhang, 
dels internationellt där 
utveckling av ett gemen-
samt ramverk för tandhy-
gienistens grundutbildning 
på Bachelornivå har startat 
i samverkan med Associa-
tion for Dental Education 
in Europe, ADEE. 

Nationellt fortsätter 
arbetet med att få till stånd 
en lagreglerad grund- 
utbildning omfattande 180 
högskolepoäng. Det känns 
numer inte bara häpnads-
väckande märkligt utan 
det börjar även bli riktigt 
pinsamt att Sverige ligger 
efter övriga Europa i synen 
på utbildning. 

Socialstyrelsen kommer 

under hösten se över delegerings-
föreskriften, något som STHF 
länge efterfrågat. Vi hoppas på 
en tydlig föreskrift som hjälper i 
stället för stjälper i verksamhets-
planeringen. Socialstyrelsen har 
även fått i uppdrag att kartlägga 
hur barn och ungas munhälsa 
kan ingå i Tandhälsoregistret, 
något som är mycket viktigt för 
att utvärdera och följa upp tand-
vårdens insatser. 

Äldreområdet är som alltid 
högaktuellt och här deltar STHF 
i flera sammanhang för att för-
bättra samverkan inom vårdens 
professioner och för att synlig- 
göra och stärka de äldres möjlig-
het till adekvata insatser.

Välkommen till en spännande 
höst med STHF
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Tandvården – ett livslångt lärande


