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Tandläkarförbundets vision och mission 

Kunskap och kvalitet i världsklass. 

God livskvalitet börjar i munnen. Sveriges
Tandläkarförbund ger tandläkarna 
förutsättningar att utvecklas professionellt, 
ständigt höja kvaliteten i svensk tandvård och 
därmed förbättra den orala hälsan i 
befolkningen. 



Yrkesorganisation inom Saco med knappt 7500 
tandläkare som medlemmar
Består av fyra riksföreningar, TT, TEV, SOL och STUD
Bevakar och påverkar tandläkarnas professionella frågor 
som bl.a. patientsäkerhet, grundutbildningens innehåll 
och dimensionering, fortbildning, kvalitet, etik och 
befolkningens munhälsa. 

Planerar och genomför 200 kurser för tandläkare per år 
samt en vetenskaplig kongress

Ger ut Tandläkartidningen och genomför undersökningar

Sveriges Tandläkarförbund



Tandläkaryrket 
– det krävs mer än du tror!

• Ett vårdyrke
• Tandläkaren gör allt ifrån mindre förebyggande åtgärder till 

avancerade kirurgiska ingrepp. 
• Vetenskap och beprövad erfarenhet/nationella riktlinjer
• Social kompetens och empati är grundläggande
• Du måste älska hela människan  Närkontakt hela dagen!
• Vetenskap och beprövad erfarenhet / nationella riktlinjer
• Hantverk – du kan inte ha ”tummen mitt i handen”!
• Känsla för färg och form viktig!
• Tandläkaren leder arbetet i tandvårdsteamet – god 

samarbetsförmåga och känsla för teamet är nödvändig



Fem års heltidsstudier
Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö
Bunden undervisning minst 32 
timmar/vecka 
”workload” på 40-45 tim/vecka
Unikt att kombinera teoretisk och 
praktisk klinisk undervisning. Lärare 
som undervisar i teori följer med som 
kliniska handledare.

Tandläkarutbildningen



Lämplighetsbaserad antagning KI
50 % av utbildningsplatserna går till 
denna grupp

Levnadsbeskrivning, för att 
bedöma åldersrelaterad mognad, 
realism i val av utbildning, 
studiestrategi/förmåga samt 
målmedvetenhet/uthållighet

Uppsats, för att bedöma bl.a. 
analytisk och språklig förmåga

Intervju, för att bedöma motivation 
för den sökta utbildningen, kapacitet, 
social och kommunikativ förmåga 
samt personliga egenskaper. 



Hur ser framtiden ut?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 
idag: liten konkurrens

Idag råder balans på arbetsmarknaden
(det finns ungefär lika många utbildade
som det finns jobb). Som
nyexaminerad är det i nuläget
vanligtvis lättare att få arbete utanför
de större städerna och
utbildningsorterna. Arbetsmarknaden
präglas av stora regionala variationer.
Prognos för nyexaminerade till år 2023: 
balans
Arbetsmarknaden för erfarna idag: 
liten konkurrens
Prognos för erfarna till år 2023: liten 
konkurrens



Vidareutbildning

Idag finns det cirka 9 200 yrkesverksamma tandläkare, varav ungefär 
1 100 har vidareutbildat sig till specialist.

• Efter erhållen legitimation och två års kliniskt arbete har man 
möjlighet att utbilda sig till specialist. Sammanlagt finns det åtta
specialiteter inom tandvården.
De är; ortodonti – tandreglering, pedodonti – barntandvård, oral 
protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling, 
parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från
käkleder och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi.



Råd till den som vill plugga
till tandläkare i annat
EU-land 

• Ges programmet på engelska i sin helhet?

• Vilka garantier har man för att det inte ändras
under studietiden? 
• Vilken kompetens i engelska har lärare, 
sköterskor, administratörer, patienter?

• Vad får jag efter avslutad utbildning? 
En examen eller en legitimation som berättigar
mig att arbeta självständigt som tandläkare? 
• Studieförhållanden (antal tillfällen för
examination innan tillfällena tar slut), kostnad
givetvis osv.



Karriärvägar
• Anställd

teamarbete, utbyte med kollegor, utveckling 
inom allmäntandläkar-rollen eller till specialist

• Egen företagare
personlig och klinisk mognad krävs, ekonomisk 
risk, frihet

• Tandläkare utomlands
nytt tandvårdssystem, större vårdbehov, viktigt 
att vara social, öppen och stresstålig

• Forskare drivs av nyfikenhet, självständigt 
arbete, konkurrensutsatt miljö, svensk 
odontologisk forskning mkt bra, gott rykte 
internationellt



Karriärvägar

• Helt andra regler för att få 
svensk legitimation

• Behöver göra kunskapsprov 
och troligtvis komplettera 
utbildningen

• Det kan ta mycket lång tid

• Läs mer på socialstyrelsen.se



Tandvårdsmarknaden

Folktandvården, som drivs offentligt i 
varje landsting, har största delen av 
marknaden

Privatkliniker i egen regi har näst 
största delen av marknaden

Praktikertjänst är den största privata 
aktören på tandvårdsmarknaden med 
verksamhet över hela landet

Nya kedjor startar, vårdgivaren ofta 
entreprenör och inte tandläkare. 

Största bolagen inom privat tandvård:
1.Praktikertjänst: 4400 anställda, omsättning 4 377 
miljoner kronor
2.Colosseum Smile: 462 anställda, omsättning 529 
miljoner kronor
3.Distriktstandvården: 190 anställda, omsättning 196 
miljoner kronor
4.Oral Care: 203 anställda, omsättning 162 miljoner 
kronor
5.Orasolv: 106 anställda, omsättning 106 miljoner 
kronor
6.GHP Specialisttandläkarna: 43 anställda, 
omsättning 99 miljoner kronor
7.City Dental: 66 anställda, omsättning 91 miljoner 
kronor
8.Aqua Dental: 53 anställda, omsättning 61 miljoner 
kronor
9.Tandlaget: 51 anställda, omsättning 56 miljoner 
kronor
10.Stockholm Dental Group: 32 anställda, omsättning 
39 miljoner kronor. Källa: UC, avser 2016.



Tack för uppmärksamheten!

• Kontakta gärna oss om ni har fler frågor 
www.tandlakarforbundet.se
lena.lobelius@tandlakarforbundet.se

• Frågor om lokal antagning m.m. hänvisas 
direkt till lärosätena. 

http://www.tandlakarforbundet.se/

	Bildnummer 1
	Agenda �
	Bildnummer 3
	Sveriges Tandläkarförbund
	Bildnummer 5
	Tandläkarutbildningen
	Lämplighetsbaserad antagning KI
	Hur ser framtiden ut?�
	Bildnummer 9
	Råd till den som vill plugga till tandläkare i annat �EU-land 
	Karriärvägar
	Karriärvägar
	Tandvårdsmarknaden
	Tack för uppmärksamheten!

