
Välkommen till majnumret av nyhetsbrevet
om en kommande tandläkarutbildning!

Här får du löpande och aktuell information om hur arbetet går och vad som 

händer inom satsningen. Du kan också hitta mer information på 

ju.se/tandlakarutb eller ta en kontakt med projektledningen.

Kollage från Dagens Samhälle: Håkan Bergevi, Karin Gunnars Hellgren, Agnetha Bartoll, 

Lise-Lott Hinsegård Heiding och Anna-Carin Dahlgren. Campus Arena vid Jönköping 

University. Foto: Lasse Hejdenberg (Anna-Carin Dahlgren), Patrik Svedberg (Campus 

Arena).

Debattartikel: ”Dags för en ny tandläkarutbildning för 

hela Sverige” 



I en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle 6 maj, efterlyser 

tandvårdscheferna för Folktandvården i elva regioner en 

tandläkarutbildning för hela Sverige. Regeringen uppmanas att godkänna 

Jönköping Universitys ansökan snarast. 

I många regioner är det svårt att rekrytera tandläkare, vilket bidrar till en ojämlik 

tandvård över landet. De elva tandvårdscheferna anser att regeringen snarast 

bör ge klartecken för Jönköping Universitys ansökan om att få starta en ny 

tandläkarutbildning för att kunna erbjuda utbildning på fler platser i landet. 

Utdrag från artikeln: “Genom att samläsa med läkarutbildningen vid Linköpings 

universitet får studenterna en god bas i medicinsk vetenskap. Dessutom 

kommer utbildningen att ha ett nära samarbete med Odontologiska institutionen 

vid Region Jönköpings län. Vid institutionen, som kommer att bidra med lärare 

och forskare till utbildningen, utbildas i dag specialister inom samtliga nio 

specialiteter.” 

Tandvårdscheferna är imponerade av hur långt fram Jönköping University är i 

den teknologiska utveckling där studenterna med hjälp av den allra senaste 

tekniken ges omfattande praktisk träning innan de träffar riktiga patienter. 

Utbildningen kommer skapa förutsättningar för en mer jämlik tandvård, bättre 

tandhälsa och fler tandläkare över hela Sverige, konkluderar de. 

Läs artikeln hos Dagens Samhälle

Foto: Region Gotland 



Tandläkarutbildningen i Almedalen 2022

Tisdagen den 5 juli kl. 15:30-16:30 anordnar vi ett seminarium under 

Almedalsveckan med rubriken "Tandläkarutbildning med fokus på jämlik 

tandvård i hela Sverige". Seminariet äger rum på ytan "Mötesplats 

Jönköpings län" vid Strandvägen. 

Under seminariet presenterar vi förutsättningarna och upplägget för en ny 

tandläkarutbildning och avslutar med en paneldiskussion från Jönköping 

University, Linköpings universitet, Sveriges regioner, riksdagen och 

tandvården. Hur kommer en ny tandläkarutbildning bidra till att skapa 

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

över hela Sverige? 

Sprid gärna informationen om seminariet vidare i din organisation, till relevanta 

opinionsbildare och kontakter som är berörda av tandvårds- och/eller 

utbildningsfrågor. Hoppas vi ses där! 

Mer om seminariet på Almedalens webbplats

Tandläkarutbildning med fokus på
jämlik tandvård i hela Sverige

Tid: Tisdag 5 juli kl. 15.30-16.30

Plats: Mötesplats Jönköpings län, Strandvägen, H535

Välkommen! 



Folktandvården Gävleborg pratade samarbete 

Under första veckan i maj besökte styrelsen för Folktandvården 

Gävleborg Jönköping University. Syftet med mötet var att höra mer om 

planerna på en kommande tandläkarutbildning samt att prata mer kring 

Region Gävleborg framtida samarbete som VFU-partner.

Region Gävleborg är en av elva regioner som har ingått samarbete kring 

satsningen som, unikt i Sverige, låter studenterna få hela 150 dagars 

verksamhetsförlagd utbildning på Folktandvårdskliniker runt om i hela Sverige. 

Genom samarbetet knyter klinikerna starka band med studenterna och skapar 

en bra grund för rekrytering. 

– Vi är glada och förväntansfulla över att vara samarbetspartner i det här

projektet, säger Christer Lindgren, vd Folktandvården Gävleborg. Om allt går

enligt plan bör vi kunna välkomna de första studenterna till oss 2027.

På bilden står Ola Norderyd, professor och övertandläkare, tillsammans 

med Shariel Sayardoust, universitetslektor och övertandläkare vid Jönköpings 

University. De berättade mer om satsningen på en ny tandläkarutbildning för 

Marcus Gard, styrelseordförande och Christer Lindgren, vd för Folktandvården 

Gävleborg. 

Mer material om satsningen 



• Film som beskriver visionen och vad vi vill uppnå

• Vitbok som beskriver projektet i helhet (PDF)

• Satsningen på webben

Frågor och svar om utbildningen

Hur kommer rekryteringen av lärare att ske?

Rekryteringen av disputerade lärare kommer att göras inte minst från 

Odontologiska Institutionen där det finns en unik kompetens samlad som 

försörjer utbildningen från start. I resursplanen ingår även att öka antalet 

doktorandet och personer inom ST-utbildningen. 

På Hälsohögskolan vid Jönköping University är det möjligt att disputera på 

halvtid med bibehållen lön även som specialisttandläkare.

Hur kommer studenternas praktik att fungera?

Under praktikperioderna är studenterna på plats i olika regioner i hela 150 

dagar, vilket är en unik lång praktikperiod för tandläkarstudenter. Studenterna 

bor i samma region under tiden som de praktiserar och slipper att pendla fram 

och tillbaka mellan utbildning och praktikplats. Under praktiken får studenterna 

träffa ordinarie patienter på kliniker runt om i hela Sverige. Flera regioner 

planerar dessutom att förlägga praktiken på mindre orter snarare än i 

storstäderna.

Respektive VFU-klinik har hand om två studenter avsätter en handledare för 

dessa. Tandläkarutbildningen ombesörjer digitala seminarier regelbundet 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 

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. 

Kontakta oss
Du kan höra av dig till Shariel Sayardoust och Ola Norderyd 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 

Mer information om projektet
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