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Angående förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för tandhygienist utbildad 
utanför EU och EES. 
 
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 
förslaget.  
STHF önskar dock poängtera att det finns mycket begränsad erfarenhet av området då det 
över tid har varit mycket få som berörts. 
 
Allmänna synpunkter 
 
STHF välkomnar en strukturerad process för legitimationsansökan. En praktisk 
tjänstgöringsperiod om sex månader bedömer vi som rimligt i dagens situation men för 
framtiden förefaller det skäligt att också tandhygienister omfattas av de regler som gäller 
legitimationsyrken utan ensamrätt. Ett praktiskt kunskapsprov borde för framtiden kunna 
konstrueras så det kompletterar den praktiska träningen. 
Det har framkommit att den sökande ofta behöver stöd inför kunskapsprovet och att det 
regionalt utformats stödverksamhet i form av studiegrupper och handledning. Här skulle 
Socialstyrelsen kunna bidra genom att stimulera till sådan verksamhet samt hjälpa till att 
hänvisa den sökande till denna typ av stödverksamhet. Även professionsorganisationer så 
som STHF skulle kunna ha en roll i detta arbete.  
 
En grund för att processen ska fungera både för den enskilde och för verksamheterna är att 
personal som ansvarar och handleder den praktiska tjänstgöringsperioden på arbetsplatsen 
får utbildning och stöd för att klara uppgiften. Det bör givetvis vara en erfaren person som 
handleder och utvärderar.  
 
STHF önskar betona vikten av goda språkkunskaper. Tandhygienistyrket bygger i 
väsentlig del på kommunikation mellan behandlare och patient/individ. Likaså är det av 
stor vikt att man kan tillgodogöra sig både skriftlig och muntlig information och kunskap 
samt har förmågan att på ett säkert sätt läsa och skriva journalanteckningar.  
I detta ingår även kunskap om svenska författningar vilket är en viktig komponent i 
yrkesutövningen. Här har givetvis arbetsgivaren ett viktigt uppdrag men grundläggande 
kunskaper bör ingå i samband med legitimationsprocessen. 
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Kommentarer angående dokumentet ”Intyg om praktisk tjänstgöring…” 
 

Intyget saknar momentet som berör utbildning av personal, främst i äldreboenden.  
 
Intyget saknar moment som berör patienter med särskilda behov (ex. äldre och/eller personer 
med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, personer med sjukdom eller tillstånd där oral 
och allmän hälsa interagerar)  
 
Punkten 11: Bör förtydligas för att klargöra om det gäller inom tandhygienistens 
kompetensområde eller hur långt i övrigt kunskapen bör sträcka sig.  
 
Punkten 13: STHF erfar att Livsmedelsverket idag använder sig av begreppet ”Matcirkeln” 
 
Punkten 14: I allmäntandvård bedömer STHF att tandhygienist kan ha svårigheter att redogöra 
för den sista delen ”…redogöra för etiologi, förlopp och behandling vid funktionsrelaterade 
symtom”  
 
Punkten 15: I allmäntandvård bedömer STHF att tandhygienist kan ha svårigheter att redogöra 
för den sista delen ”…och hudsjukdomarnas orala manifestationer” 
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