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Redan i november kom en tidig 
julklapp från Utbildningsdepar-
tementet. En inbjudan till STHF 
att delta i en referensgrupp, med 
anledning av riksdagens beslut 
i december 2013, att ta fram en 
ny förlängd examensordning för 
tandhygienistexamen. Därmed 
har vi nu kommit vidare i denna 
långdragna process och äntligen 
kan vi börja tro att det snart 
blir obligatoriskt med en tand-
hygienistutbildning omfattande 
180 högskolepoäng. Det känns 
fantastiskt att ta julledigt med 
vetskap om att redan i januari 
ska arbetet vara igång!

Vid en summering av året så 
är det utbildningsfrågan som, 
liksom under många år, varit 
högprioriterad. Ett så kallat 
”Common Education Fra-
mework” för tandhygienister i 
Europa är under utveckling. Att 
harmonisera tandhygienistut-
bildningen och därmed profes-
sionen i Europa är ett viktigt 
steg för att säkerställa yrkets 
ställning i tandvården men också 
för att stärka det hälsofrämjande 
och förebyggande arbetet. 

Att möta behoven hos den 
äldre befolkningen samt den 
socioekonomiska ojämlikheten 
inom alla åldersgrupper är de 
absolut största utmaningarna. 
Det pågår även ett Erasmus+ 
projekt med syfte att utveckla 
web-baserade fortbildningskur-
ser för tandhygienister. Målet 
är att på ett effektivt sätt skapa 
förutsättningar att höja och 
bredda kompetensen inom tand-
hygienistkåren i Europa. Sakta 
men säkert ser vi hur tandhy-
gienister integreras i planering 

av tandvård och fler 
länder startar tand-
hygienistutbildning 
baserad på en kandi-
datexamen. 

Att vi som tand-
hygienister deltar i 
utvecklingsarbetet i 
flera av de Europeiska 
organisationerna för 
att stärka en jämlik 
och förbättrad mun-
hälsa är ett pionjär- 
arbete och som ger 
effekt på utvecklingen 
inom hela tandvården.

Nationellt är STHF 
engagerad i ett antal viktiga 
samarbeten vid sidan om de 
kontinuerligt förekommande 
kontakterna med olika myndig-
heter. Allt ifrån påverkansarbete 
i tobaksfrågan till utveckling av 
standarder för vård och omsorg 
av äldre. 

Under årets Odontologiska 
Riksstämma presenterades flera 
initiativ för att skapa bättre för-
utsättningar att organisera och 
säkerställa kvaliteten i omhän-
dertagandet av sköra äldre i 
tandvården. STHF har i ett 
samarbetsprojekt med Sveriges 
Tandläkarförbund som initia-
tivtagare och tillsammans med 
biståndshandläggare, dietister 
och sjuksköterskor utarbetat ett 
handlingsprogram för sköra äld-
res munhälsa. Munnen är allas 
ansvar! 

Handlingsprogrammet är en 
utgångspunkt för kontinuerlig 
utveckling av medvetenhet och 
rutiner för att säkerställa att 
äldre som är både sköra och 
beroende inte faller mellan 

stolarna i vården. Munhälsans 
betydelse för hälsa och livskva-
litet måste tas på allvar och ett 
flertal goda exempel presenteras 
i handlingsprogrammet. 

Betydelsen av ständig förnyel-
se och samverkan över både pro-
fessions- och organisationsgrän-
ser inom äldreområdet diskute-
rades även vid ett seminarium 
arrangerat av Privattandläkarna. 
Där främst uppsökande verk-
samhet och nödvändig tandvård 
stod i fokus. Det råder en stor 
enighet om att båda dessa verk-
samheter behöver ses över samt 
att efterfrågan på nationella rikt-
linjer inom området är stor. Det 
gäller både hur den uppsökande 
verksamheten ska utföras samt 
vilka behandlingsmetoder och 
åtgärder som vi ska arbeta med. 
STHF ser fram emot en fortsatt 
konstruktiv analys och dialog 
för att förbättra organisationen, 
förstärka forskningen och anpas-
sa vårdinsatser. 

God Jul och Gott Nytt År! 

Yvonne Nyblom
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STHF fick en tidig 
julklapp i år...


