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Remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) har beretts tillfälle att avge yttrande över
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
(dnr 4.1.1-14145/2017). ACT välkomnar inrättandet av en ny specialitet i orofacial medicin och
tillstyrker det väl genomarbetade förslaget, men vill uppmärksamma några risker och svagheter. Vårt
yttrande utgår från ACT:s särskilda inriktning på äldres munhälsa och ett akademiskt perspektiv på
denna.
Handledare med vetenskaplig kompetens (kap 6 Handledning)
I den mån som huvudhandledaren saknar vetenskaplig kompetens behövs komplettering med en
person som säkrar den vetenskapliga kvaliteten i specialisttjänstgöringen. Den vetenskapliga
kompetensen kan även hämtas från annan näraliggande vårddisciplin.
Krav på examination saknas (kap 7 § 3)
Förtydligande önskas avseende hur bedömningen av specialistkompetens ska säkerställas på ett
jämlikt och patientsäkert sätt om processen saknar formell examination.
Målbeskrivningar
Målbeskrivningarna är formulerade utan anvisning om förväntad tidslängd för att uppnå ett delmål.
Konstruktionen gör det svårt att planera och disponera ST-periodens innehåll. Den uppenbara risken
att genomförandet av delmålen kommer att variera kräver särskild uppmärksamhet på minimikrav
för att uppnå specialistkompetens.
SÖ9 sidan 59
Avseende geriatrik/gerodonti bör det specialistövergripande målet inkludera förmåga att anpassa
omhändertagande, terapiplanering och behandling av äldre patienter med utgångspunkt i deras
särskilda förutsättningar och behov. Strukturerat arbete med vårdambitionsnivåer bör tillämpas för
att skapa samsyn inom multiprofessionella samarbeten omkring den äldre patienten.
Enskilda avsnitt
Med sina 19 specialistspecifika mål är specialistutbildningen inom orofacial medicin den mest
detaljerade av de nio specialiteterna. De specialitetsspecifika delmålen bör kunna grupperas för att
undvika att vissa diagnoser och sjukdomstillstånd preciseras i detalj, medan andra saknar
beskrivning.
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OFM4, sidan 61
Geriatriska sjukdomar och tillstånd bör definieras. Ny punkt 4: Arbeta strukturerat med individuellt
anpassade vårdambitionsnivåer.
OFM14, sidan 65
Kompetenskravet är inte specifikt för ämnesområdet orofacial medicin utan utgör en kompetens som
all odontologiskt utbildad personal bör besitta.
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