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utbildning för tandhygienistexamen
Dnr 674-2018

Förslag till beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Promemorian En treårig utbildning för tandhygienistexamen från utbildningsdepartementet föreslår att dagens utbildning för tandhygienistexamen
ökas från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng. Förordningen föreslås
träda i kraft från den 1 januari 2019. Förslaget motsvarar ytterligare ett års
helårsstudier för att uppnå tandhygienistexamen.
Avsikten är att höja kvaliteten på tandhygienistutbildningen och ge de studenter som erhåller tandhygienistexamen bättre förutsättningar att möta de
krav som yrkesverksamheten ställer på tandhygienister i dag. Universitetskanslerämbetet samt övriga involverade instanser har gjort bedömningen att
tandhygienistyrket genomgått stora förändringar under senare år och att det
inom dagens tandhygienistexamen om 120 högskolepoäng inte är möjligt att
förmedla de kunskaper som arbetslivet behöver och som en tandhygienist
numera förväntas ha. Förslaget innebär också en harmonisering med övriga
yrkesexamina på grundnivå inom hälso- och sjukvårdens område, som samtliga har en omfattning och 180 högskolepoäng.
Region Norrbotten ställer sig positiv till förslaget. En treårig utbildning nödvändig för att klara de krav som ställs på yrket idag och en förutsättning för
att kunna arbeta med kompetensväxling inom tandvården.
Bristen på utbildningsplatser är idag stor och en förlängning av utbildningen
bör också öka incitamenten för högskolorna att bedriva utbildningen. Här
vill regionen särskilt lyfta fram behovet av distansutbildning.

Bakgrund
Det har länge funnits önskemål om att kraven på utbildningens längd för
tandhygienistexamen ska öka från två till tre år. Frågan har utretts i ca 10 år,
först i Behörighetsutredningen (S 2009:02), varefter riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag på en sådan förlängning. I maj
2014 uppdrog regeringen åt Universitetskanslerämbetet att analysera föroch nackdelar med en förlängning av utbildning till tandhygienistexamen till
180 högskolepoäng, eller motsvarande tre år. I uppdraget ingick att beskriva
konsekvenserna av en sådan förlängning av utbildningen för dem som studerar till tandhygienist, för arbetsgivarnas personalförsörjning och för staten.
Universitetskanslerämbetet redovisade uppdraget i januari 2015 i rapporten
”Analys av för- och nackdelar med en förlänging av tandhygienistutbild-
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ningen” , varvid man konstaterade att fördelarna med att förlänga tandhygienistexamen från 120 högskolepoäng till 180 högskolepoäng klart skulle
överväga nackdelarna.
Av de lärosäten i Sverige som har tillstånd att utfärda tandhygienistexamen
och som också erbjuder utbildningen, så finns det redan idag hos samtliga
möjlighet att frivilligt läsa ett tredje år, vilket ca 60 procent av studenterna
gör.
Tandhygienistyrket är det enda av de 21 yrken som är reglerade inom hälsooch sjukvården som inte har en minst treårig utbildning. Då flera högskolor
redan idag marknadsför och organiserar tandhygienistutbildning som en
treårig utbildning som leder både till tandhygienistexamen och kandidatexamen, trots att ca 40 procent av studenterna väljer bort den möjligheten, så
skapas en otydlighet för både studenter och arbetsgivare avseende vilken
kunskapsnivå som kan förväntas efter en tandhygienistexamen.
Bilagor:
Remissyttrande En treårig utbildning för tandhygienistexamen
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef folktandvården
Utvecklingsdirektör
HR-direktör
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