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Välkommen till marsnumret 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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Fler än hälften av Sveriges regioner ställer sig bakom 

en ny tandläkarutbildning 
 

 

 

Fler än hälften av Sveriges regioner har nu tecknat avsiktsförklaring om 

samarbete kring den nya tandläkarutbildning som Jönköping University 

planerar att starta. Region Norrbotten är den senaste regionen att skriva under 

avsiktsförklaringen. 

 

- Vi har stor brist på tandläkare och därför är detta samarbete jätteviktigt för 

oss, säger Maria Pettersson, verksamhetschef för Folktandvården i Norrbotten. 

 

Utbildningen är ett strategiskt samarbete mellan Jönköping University, 

Linköpings universitet samt Region Jönköpings län - med Folktandvården och 

Odontologiska Institutionen - i nära samverkan med landets 

Folktandvårdsorganisationer. Avsiktsförklaringar om samarbete har tidigare 

tecknats med 10 av landets 21 regioner. Med Region Norrbottens 

undertecknande innebär det att fler än hälften av landets regioner kommer att 

medverka. Samverkan med regionernas folktandvårdsorganisationer innebär 

att tandläkarstudenterna får omkring 150 dagars klinisk träning vid 

tandvårdskliniker över hela landet. 

 

- Vi har ett stort behov att rekrytera nya tandläkare till Norrbotten, och denna 

verksamhetsförlagda utbildning ger tätare kontakt med studenten och möjlighet 

att anställa dem efteråt, säger Maria Pettersson. Vi skulle kunna anställa minst 

30 tandläkare direkt.  
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Den nya tandläkarutbildningen tar avstamp i den snabba teknologiska 

utvecklingen och använder banbrytande teknik redan från start. Innan 

studenterna får träffa sina första patienter får de övningsborra virtuellt i 

simulatorer utvecklade för att träna manuell färdighet för odontologisk 

behandling. 

 

- Utbildningen blir både innovativ och praktiknära, säger Maria Pettersson. Inte 

minst simulatorerna är fantastiska, och gör att studenterna får öva på praktiska 

moment innan de möter patienter, vilket säkrar en hög kvalitet i detta praktiska 

yrke.  
 

  

 

De 11 regioner som har tecknat samverkansavtal är: 
Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, 

Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region 

Västernorrland, Region Örebro län, Region Östergötland  

 

 

 

Den första tandläkarutbildningen på över 50 år 

Tandvårdskompetensen koncentreras idag till storstadsregionerna, och 

omfattande pensionsavgångar skapar kompetensluckor som - enligt 

Universitetskanslersämbetets prognos 2021 - väntas kvarstå minst fram till 

2035, om ingenting görs åt saken. 
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- Tandläkare är idag ett bristyrke i Sverige, och många invånare får inte den 

hjälp de behöver. Tandhälsan är med andra ord inte jämlik idag. Med den nya 

tekniken, det nära samarbetet med Region Jönköpings Län, Linköpings 

universitet och utbildning förlagd till tandvårdskliniker runt om i landet bidrar vår 

utbildning till att säkra tandvårdskompetensen för framtiden, säger Agneta 

Marell, rektor vid Jönköping University. 

 

Med en ny utbildning kommer antalet befintliga studieplatser för tandläkare att 

utökas och komplettera nuvarande utbildningsorter, samtliga med lång historia: 

Stockholm (start 1898), Malmö (start 1949), Umeå (start 1956) och Göteborg 

(start 1967). Genom samverkan kring den nya centrumbildningen för odontologi 

och oral hälsa skapas förutsättningar för innovation och forskningssamarbeten, 

liksom samläsning med studenter på läkarutbildningen vid Linköpings 

universitet.  

 

- Detta blir den första nya tandläkarutbildningen på över 50 år, och kommer att 

skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre tandhälsa och fler 

tandläkare över hela Sverige, säger Agneta Marell.  
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Lokala riksdagspolitiker visar stort intresse 
 

 

Politikermötet den 24 januari kantades av överraskningar och utmaningar då vi 

fick ställa om till en digital träff veckan innan. Trots omständigheterna förlöpte 

informationsträffen fantastiskt bra och vi fick väldigt fin respons både internt och 

externt från deltagarna. 

 

Jönköping Universitys rektor Agneta Marell tillsammans med Linköping 

universitets rektor Jan-Ingvar Jönsson och Region Jönköpings läns 

regiondirektör Jane Ydman var tydliga med värdet av en ny tandläkarutbildning 

och vad den bidrar med till både oss, samverkanspartners Jönköping 

University, Linköpings universitet och Region Jönköpings län, samt för Sverige i 

helhet.     
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– Vi vill öka folkhälsan med fler tandläkare. Vi vill öka svensk konkurrenskraft 

där forskning i framkant inom tandvård och oral hälsa i en högre grad än idag 

realiseras i vår region. Satsningen innebär också stora investeringar i ny 

utbildning, nya forskningslokaler, fler studentboenden, forskande och 

utbildande personal och möjligheten att attrahera viktiga forskningsresurser 

både nationellt och internationellt till vår region, säger Agneta Marell, rektor vid 

Jönköping University.     
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Jane Ydman, regiondirektör vid Region Jönköpings län stämde in:  

 

– Det här är en viktig satsning för vår region och för alla andra regioner som har 

anslutit sig till den här gemensamt viktiga satsningen för landet, inte minst för 

våra invånare.   

 

– Som rektor för Linköpings universitet är jag övertygad om att vi tillsammans, 

från LiUs sida via vår medicinska fakultet, kan verka för att samarbetet kommer 

att ha stor framgång och att båda lärosätena kommer att gagnas av att vi får en 

ny tandläkarutbildning. Våra regioner har till uppgift att främja hälsa och 

tillgodose en miljon människors hälsa och sjukvård. Tandvården är inget 

undantag, men faktum är att man inte hör tandvård lika ofta i debatten. Jag 

tycker att det här samarbetet är ett nödvändigt steg för att poängtera vikten av 

att vi behöver nya tandläkare, fler tandläkare och att vi ska uppnå en jämlik 

tandvård, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet.   

 

Medverkande politiker, över blockgränserna, var öppet positiva med att stötta 

och stödja satsningen. Deltog på länk gjorde även Jönköpings läns 
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landshövding Helena Jonsson som kommenterade följande:   

 

– Jag blir optimistisk och inspirerad när jag hör den här satsningen och 

initiativet. Det är en utmaning i flera branscher med just kompetensförsörjning 

och här gör man verkligen någonting tillsammans både branschen, lärosäten 

och huvudmän. Alldeles utmärkt måste jag säga. Det är också en anpassning 

till framtiden genom digitaliseringen och det faktum att det finns fler munnar att 

vårda i framtiden. Det här samarbetet tror jag stärker och jag hoppas verkligen 

att ansökan kommer att få gehör. Jag vill uttrycka min beundran för det arbete 

som har gjorts. Kan jag hjälpa till på något sätt så är jag beredd att göra det, 

säger landshövding Helena Jonsson.    
 

 

 

 

  

 

 

Pressmeddelade om ett nytt centrum för odontologi 

och oral hälsovetenskap 
 

Den 12 januari gick JU tillsammans med HÖFAB ut med ett pressmeddelande 

om tandläkarutbildningen och det kommande centrumet för odontologi och oral 
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hälsovetenskao i samband med att planhandlingarna lämnades in till 

Jönköpings kommun. 

 

I pressmeddelandet beskrivs syftet med de nya byggnaderna bredvid 

Hälsohögskolan tillsammans med nya volymillustrationer så man får en känsla 

av hur det kan komma att se ut. I dessa byggnader är tanken att 

tandläkarutbildningen och centrumet för odontologi och oral hälsovetenskap 

ska inrymmas framöver.    

 

Läs pressmeddelandet och se bilderna här  
 

 
 

 

 

 

 

 

Ansökan granskad med positivt resultat innan inskick 

till UKÄ 
 

 

Ansökan om att starta en ny tandläkarutbildning är i väsentliga delar färdig och 

har granskats av externa granskare som hade många kloka synpunkter och 

inspel. Alla granskare var nöjda med resultatet och rekommenderar att vi 

skickar in ansökan till UKÄ. 

 

Under mars månad görs de sista förberedelserna innan Jönköping University 

lämnar in sin ansökan till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Beslut fattas innan 

årsskiftet.  
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Mer material om satsningen  
 

 

 Projektet har tagit fram en kort film som beskriver visionen och vad vi vill 

uppnå 

 Vill du fördjupa dig ytterligare finns numera en vitbok som beskriver 

projektet i helhet (PDF) 

 

 

 

 

  

 

 

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 
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akademiska miljön på Jönköping University för ytterligare utbyten vad gäller 

forskning och teknik. Fördelen med en geografiskt spridd och dessutom lång 

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. 
 

  

 

Vi ses snart igen! 

Projektgruppen för tandläkarutbildningen  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Copyright © 2022 Jönköping University, All rights reserved.  

Du får detta mail eftersom du visat intresse för vår verksamhet och nu får du chansen att lära dig mer.  

 

Our mailing address is:  

Jönköping University 

Box 1026 
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Jonkoping 55111  

Sweden 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

 

 
     

 

 


