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Tandhygienistyrket är under 
ständig förändring och utveck-
ling. Det är både spännande och 
viktigt att hela den potential som 
den legitimerade tandhygienis-
ten besitter samt tillskansar sig 
under yrkeslivet, används och 
stärks. Mycket har hänt under 
de snart 50 år som yrket har fun-
nits i Sverige. Från en assistent 
till tandläkaren som i huvudsak 
arbetade med parodontal sjuk-
dom och förebyggande insatser 
till en legitimerad självständig 
yrkesutövare i en interprofessio-
nell kontext. 

När yrket 1991 blev ett 
legitimationsyrke ändrades 
villkoren för yrkesutövningen 
väsentligt. Resan har inte varit 
helt enkel, det har tagit många 
år och många turer för att verk-
ligen befästa tandhygienistens 
legitimation. Det förekommer 
ibland fortfarande en osäkerhet 
om vad begreppen reell och for-
mell kompetens innebär och vad 
legitimationsansvar innebär för 
den enskilde yrkesutövaren och i 
förhållande till andra. 

Ett område som uppmärk-
sammats och mött intresse i 
tandvården efter den så kallade 
Skönhetsutredningens förslag, 
är skönhetsbehandlingar med 
Botox- och fillerinjektioner. Men 
vad vi har att förhålla oss till och 
vad en tandhygienist får och inte 
får göra finns tydliga regler!

Socialstyrelsen är den myn-
dighet som utfärdar legitimation 
och som ansvarar för reglering 
av legitimationsyrken. Inspektio-
nen för Vård och Omsorg, IVO, 
ansvarar för tillsyn av verksam-

heter och enskilda yrkesutövare. 
IVO kan föreslå olika åtgärder 
om något brister i yrkesutöv-
ningen exempelvis påbyggnads-
utbildning eller handledning. Är 
bristerna omfattande kan IVO 
föreslå att legitimationen åter-
kallas, i sådana fall är det HSAN 
som handlägger och beslutar.

I Socialstyrelsens handbok 
”Vem får göra vad inom hälso- 
och sjukvården och tandvården” 
från 2015 anges följande:

”Den som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen har ett eget 
personligt ansvar för hur han 
eller hon utför sitt arbete. De 
mest grundläggande skyldighe-
terna är att utföra sitt arbete i 
överenstämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet och att 
ge patienterna en sakkunnig och 
omsorgsfull hälso- och sjukvård, 
6 kap. 1§ PSL.” 

Den formella kompetensen 
för yrkesutövandet beskrivs i 
högskoleförordningen men 
den reella kompetensen har 
man eget ansvar för att säker-
ställa, både den som ingår i 
den formella kompetensen 
och den man skaffar genom 
efterutbildning (som anställd 
tillsammans med arbetsgivaren/
verksamhetsansvarig). 

Samtidigt måste man 
vara medveten om att efter-
utbildning inte är reglerat 
och att vid arbetsmoment 
som inte ingår i den formella 
kompetensen är det IVO 
som i efterhand bedömer om 
yrkesutövaren har tillräcklig 
kompetens. Det vill säga, skulle 
det uppstå en patientskada vid 

ett moment som inte är reglerat 
så prövas kompetensen och 
yrkesrelevansen i varje enskilt 
fall. Det är även viktigt att vara 
medveten om att man aldrig kan 
kliva ur sitt legitimationsansvar 
och agera yrkesmässigt genom 
arbetsfördelning från annan legi-
timerad personal. 

Sammantaget innebär detta, 
att det man kan förhålla sig till 
gällande frågan om tandhy-
gienister får arbeta med Botox- 
och fillerinjektioner är; att som 
hälso- och sjukvårdspersonal 
ska man arbeta och kompetens-
utveckla sig enligt vetenskap och 
beprövad erfarenhet med patien-
tens bästa för ögonen. 

Skönhetsutredningens för-
slag är ännu inte behandlat av 
riksdagen och STHF bevakar 
fortsatt området för att på bästa 
sätt säkerställa trygghet för både 

patienter och tand-
hygienister.
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