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Minnesanteckningar Ämnesråd Orofacial Medicin 2013-2018 Inger v Bültzingslöwen (IvB) 

över arbetet som ledde fram till en specialitet i orofacial medicin 

 

Datum Anteckningar Sign 
2013-11-15 SOM Årsmöte beslutade om en tillfällig arbetsgrupp för att utreda förutsättning-

arna för att inrätta ett ämnesråd i Orofacial medicin. Det är viktigt att ämnesområ-

det fortsätter att vara sammanhållet. ST-utbildningen behöver också stöd från ämnes-

föreningen. Ett ämnesråd kan definiera ämnesområdets bredd och fungera som ”likrik-

tare” och därmed vara till stöd för styrelsen. Inger v B (ordförande i SOM) presente-

rade ett dokument med förslag om inrättande av arbetsgrupp (Bengt, Karin, Inger, Ulf).  

IvB 

2014-05-23 Beslut om inrättande av Ämnesråd fattat av SOM Föreningsmöte, efter att SOM 

styrelse vid styrelsemöte ställt sig positiv. 

IvB 

2014-11-12 SOM styrelse beslutat om uppdragsbeskrivning och namnet på sex delegater: 

 (Inger v B ordförande, Bengt H, Ulf M, Gunnar W, Johan B, Inger W). Se Beslutsdo-

kument. SOM Årsmöte 2014-11-13 ställde sig bakom styrelsens beslut. 

IvB 

 Idéer avseende uppgifter för ämnesrådet som kommit upp efterhand: 

• Definiera ämnesområdet och patientgrupper inom respektive kunskapsområde 

vartefter ämnesområdet utvecklas  

• Bevaka ämnesområdet avseende innehåll, struktur och utveckling.  

• Stämma av beskrivning av kunskapsinnehåll och processer för  

certifiering i oral medicin gentemot certifieringsrådet 

• ST-utbildningen (generella utbildn. planen) gentemot nationella styrgruppen  

• Avge sakkunnighetsutlåtande över, om en tandläkare inom ämnesområdet har 

tillräcklig kunskap och kompetens för att vara på nivå motsvarande specia-

list/handledarnivå/ före yngre tandläkare som utbildas på ST-nivå  

(I VGR har man t.ex. satt kravet till 90 (nya) p samt 6 års tjänstgöring: förslag 

fr VGR att detta räknas som på nivå motsvarande specialist. Får diskuteras vi-

dare i ämnesrådet). 

• Utgöra ämnessakkunnighet i de olika delområdena inom ämnesområdet 

• Initiera diskussioner med fakulteterna om utbildning på grundutbildningsnivå 

• Ta egna initiativ och ta upp frågor som behöver belysas.  

• Rapportera till SOM styrelse, förankra förslag o ev. aktiviteter i SOM styrelse.  

• Ytterligare punkter bör tillföras när rådet utsetts och samlats 

 

2014-12-04 Inger v B haft telefonkontakt med Erik Höglund (tel. 075-2473 872), avd chef vid 

Socialstyrelsens Avdelning för regler och behörighet. Han är ordförande i det nyinrät-

tade ST-rådet för tandläkarspecialiteter. Telefonkontakten hade föregåtts av ett mail enl 

nedan. Till erik.hoglund@socialstyrelsen.se: 
Hej Erik. Vi har inte varit i kontakt förut, men jag har förstått att Du är ordförande i gruppen som ska se 
över specialiteterna inom tandvården. Vi skulle behöva få en kontakt framöver.  
Jag är ordförande i Ämnesrådet i Svensk förening för Orofacial Medicin, SOM (f.d. ordför i föreningen).  
Ämnesområdet Orofacial Medicin definieras som prevention, diagnostik och behandling av komplexa orala 
tillstånd relaterade till systemsjukdomar och/eller funktionshinder. och är remissinstans inom landstingen 
för patienter med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar som inte klaras av inom allmäntandvården 
eller annan specialisttandvård. Ett stort antal remisser kommer också från sjukvården. Medlemmarna i 
Svensk förening för Orofacial Medicin utgörs av landets sjukhustandläkare/oralmedicinare. 
Orofacial Medicin (sjukhustandvård/oral medicin) är inte en av Socialstyrelsen vedertagen specialitet men 
sju landsting och en region (Västra Götalandsregionen) har ändå gått samman och bedriver en treårig 
utbildning på nivå motsvarande specialist inom ämnesområdet. Ytterligare tre landsting håller på att för-
bereda sig för att starta, och fler är intresserade. Behovet av denna utbildning är stort, för att garantera 
patientsäkerheten.  
Varje landsting som deltar ansvarar för utbildningen hos sig, på samma sätt som för, av Socialstyrelsen 
godkända, specialiteter, men det finns en nationell styrgrupp. Det finns också en övergripande nationell 
utbildningsplan som alla följer.  

IvB 

mailto:erik.hoglund@socialstyrelsen.se
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Jag vill med dessa rader  
1) informera Dig om att denna utbildning bedrivs och att den startade för 10 år sedan efter att vi fått 
uppmaningen från dåvarande medicinalrådet för tandvård, Hans Sundberg, om att sätta igång utbild-
ningen, fast Socialstyrelsen då ännu inte godkänt det som specialitet.  
2) få kontakt för att höra med Dig hur arbetet kommer att bedrivas framöver i gruppen som ska se över 
specialiteterna inom tandvården. 
3) hitta utrymme för att från Ämnesrådets sida informera Dig och gruppen ytterligare om ämnesområdet. 
Jag är tacksam att få kontakta Dig per telefon under den närmaste tiden och undrar om det är någon 
speciell dag eller tid som är bättre än annan? 
Bästa hälsningar, Inger von Bültzingslöwen, Övertandläkare, Ftv Värmland, inger.vonbultzings-
lowen@liv.se 

Vid telefonsamtalet 2014-12-04 framkom följande: 

Erik Höglund beskrev att ST-rådet för odontologi kommer att arbeta som man gjort i 

läkarnas ST-råd. Man kommer att ha en utredningsperiod som ska mynna ut i nya före-

skrifter. Ett första möte har hållits, ett nytt är inbokat i början av 2015. Vice ordförande 

och samordnare är Pernilla Ek (075-247 3032), enhetschef vid Enheten för behörighet 

vid Erik Höglunds avdelning. 

Erik Höglund föreslog att vi skickar in en skrivelse till Socialstyrelsen, Att. Erik 

Höglund, som beskriver vad vi vill föra fram. 

Jag erbjöd också att vi kan komma och informera eftersom andra företrädare inom 

odontologin i många fall är dåligt insatta i ämnesområdet Orofacial Medicin. På detta 

svarade inte Erik Höglund direkt.  

Han har skickat mitt mail vidare till Pernilla Ek.  

Personer som jag själv tänker kan vara bra att informera på Socialstyrelsen: 

mariana.blixt@socialstyrelsen.se, 075-247 33 41 

stein.bjorkman@socialstyrelsen.se, 075-247 31 91 

andreas.cederlund@socialstyrelsen.se, 075-247 37 60 
Medlemmar 

i Socialsty-

relsens ST-

råd för tand-

läkarspecia-

liteter 

Pernilla Ek (Socialstyrelsen) 

Jenny Carlsson (SKL), Margareta Mohlin Thorén (protetiker Umeå) 

Peter Schultz (protetiker Privat), Annika Björkner (tdl-förbundet; endodontist) 

Göran Stegersjö (Sv Folktandvårdsförening) 

Anna Kryzsnovska (Socialstyrelsen) 

Erik Höglund (Socialstyrelsen; ordförande) 

 

Författings-

text om SoS 

uppdrag 

SFS 2009:1243 

Förordning (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen 
14 § Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring har till uppgift att bistå Socialstyrelsen 
med att 
– dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås samt 
med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens, 
– utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen 

(2010:1369), 
– stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen, 

– främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen, 
– följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt 
– utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksamheten har den 
bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet. 
Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och tandläkares kompe-

tens i förhållande till fastställda målbeskrivningar. 
Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter. 
Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läkares specialise-
ringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tandläkares specialiseringstjänst-
göring. Förordning (2014:394). 

 

Författn text 

om läkarnas 

speciali-

sering 

 

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2008:17 

Nya föreskrifter är under revision och träder i kraft 2015. 

 

2014-12-09 IvB har talat med Hans Göransson, ordf. Tdl-förbundet (tel 076-840 83 50). Bett att få 

komma och informera Förbundsstyrelsen (mars eller april 2015). 

 

https://mail.liv.se/owa/redir.aspx?C=p47T0xbdbE-D9e5T3KKPLnh9JuJK49EI0FHEg1GSzTlSh6U7SL9VRSxQHOsnh6AFhWxWGuQ7mGA.&URL=mailto%3ainger.vonbultzingslowen%40liv.se
https://mail.liv.se/owa/redir.aspx?C=p47T0xbdbE-D9e5T3KKPLnh9JuJK49EI0FHEg1GSzTlSh6U7SL9VRSxQHOsnh6AFhWxWGuQ7mGA.&URL=mailto%3ainger.vonbultzingslowen%40liv.se
mailto:mariana.blixt@socialstyrelsen.se
mailto:stein.bjorkman@socialstyrelsen.se
mailto:andreas.cederlund@socialstyrelsen.se
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2015-01-07 Telefonmöte (tel 08-99 92 12; Möteskod: 165 987). Konstituerande möte 

Deltagande: 

Ulf, Johan, Gunnar, Inger W, Inger v B. Bengt hade förhinder.  

Ev ytterligare deltagare i gruppen kan diskuteras längre fram. 

Uppdrag och kontakter med SoS och Tdl-förbundet 

Genomgång av beslutsdokumentet, där uppdraget är formulerat, samt minnesanteck-

ningar från Inger v B:s kontakter med Socialstyrelsen och Tdl-förbundet. Bengt och 

Inger informerar Tdl-förbund-styrelse om Orofac Med och ST 13/4. SoS har bett att vi 

skickar en skrivelse. 

Punkter att prioritera 

Vi enades om att ST och specialistfrågan är prio 1 just nu eftersom SoS ST-råd arbetar 

under 2015.  

Viktiga punkter: 

Inger v B ska sammanställa resultat av enkät från januari-14 till tvcheferna 

Ulf och Inger vB ska jobba fram några frågor på förslag som kan ställas till lands-

tingen/folktandvården om antal remisser till Orofacial medicin/ sjukhustandvård och 

varifrån de kommer och vad det rör. Ska visa på behovet av vårdområdet. 

Inger  W pratar med Stein Björkman, vad han vet om SoS processer för ST-råd 

Inger vB talar med Göran Stegersjö om vad han vet om hur rådet ska arbeta och med 

Pernilla Ek om vilken typ av skrivelse de vill ha till ST-rådet. 

Gunnar poängterade att vi behöver lyfta fram behovet av vårdgrenen. Även den struk-

turerade utbildningen behöver framgå, enligt Ulf. 

Johan betonade att det kan vara viktigt att beskriva fall som tydliggör behovet av vård-

grenens kompetens, den känner inte folk utanför våra led till. 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor idag 

Nästa möte 

20 februari 10-14.30 i Göteborg. Vi förutsätter att SOM betalar tågresa för alla. 

Då ska vi arbeta med specialistfrågan: 

1. Vilken process ska vi ha för att godkänna ST-handledare 

2. Skrivelse till Socialstyrelsens ST-råd  

3. Skrivelse med frågor ut till vårdorganisationerna om remisser angående grupp 1 

i SOM:s prioriteringslista. 

4. Vilka mer behöver vi informera och hur? SKL? 

IvB 

2015-02-18 Ringt Helena Scarabin 075-247 4055. Ny enhetschef för behörighetsenheten sedan 

1 jan -15. Helena kommer att sitta med i ST-rådet, liksom hennes företrädare som en-

hetschef Pernilla Ek. Sekreterare i gruppen kommer att vara Anna Kryzsnovska. 

Till projektledare för ST för odontologi utsågs igår Helene Klackenberg från en-

heten för hälso- och sjukvårdsjuridik. Hon var med i utredningen om läkar-ST, en 

utredning som avslutades igår. Utredningen kommer att läggas ut på SoS hemsida. 

ST-rådet kommer att utgöra en stödfunktion men man kommer även att söka sakkun-

skap utanför gruppen. Gruppens första möte blir 19/3-15. Ingen projekt- eller tidsplan 

finns ännu.  

Helena Scarabin har läst mitt mail till Erik Höglund. Hon uppmanar oss att inkomma 

med en skrivelse innan ST-rådets första möte den 19/3, så att ärendet finns med redan 

från början, Vi bör framföra våra synpunkter samt hänvisa till att det finns mycket un-

derlag och dokumentation. 

IvB 

2015-02-18 Samtal med Göran Stegersjö, sammankallande i NSATS (SKL-grupp där en-två re-

presentanter sitter med från varje landsting, från VGR t ex Lotta Sundelin). 

Kan vara lämpligt att informera om vår ST-utbildning vid NSATS möte under riks-

stämman 2015. Det finns RSATS, regionala nätverk där den mellansvenska gruppen är 

störst.  

IvB 
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Göran vet ännu inte hur SoS ST-råd kommer att arbeta eftersom man inte sammanträtt 

ännu och ingen projektplan finns. 
2015-02-20 Ämnesrådsmöte: avd för Oral Medicin Inst för odontologi, Göteborg; Tid: 10.00-15.00 

Närvarande: Inger v B, Bengt, Ulf, Gunnar, Inger W 

Förhindrad: Johan  

1. Samtal om Socialstyrelsens nyinrättade ST-råd i odontologi. De önskar en skrivelse 

innan sitt möte 150319 angående ST i OM. Rådet är inte representerat avseende OM. 

    Nils Bäckman på SoS initierade diskussionen om en specialitet 2006. I EU finns två 

officiella specialiteter, käkkirurgi och ortodonti, kompletterat med nat. specialiteter. 

2. Krav på handledare för ST-utbildning i OM diskuterades – i förlängningen även krav 

på grundutbildning inom ämnesområdet. Vem får fungera som handledare?  

     Ett växande ämnesområde som blir alltmer komplicerat, dock viktigt med ett gränssnitt 

specialist/allmäntandvård: omfattande och svårbedömt odontologiskt behandlingsbe-

hov, beteendeproblematik, slemhinneförändringar.  

     Ett tillägg: antalet behandlade fall under ST-utb bör specificeras, tänkbar volym ca 

400-500 pat, viktigt att få in ICD-10 klassifikation 

3. Inger von B har presenterat ST-utb inför Folktandvårdsföreningen: 

    2005 start i VGR, första examin 2008, Örebro start 2011 

    Nu en nationell modell med regelbundna möten, allt fler landsting kopplas in i pro-

grammet. Forskning, samverkan med andra discipliner, munhälsorelaterad info ingår. 

4. Webbaserade ST-seminarier med telefonuppkoppling – 3 tim per månad som planeras 

6 mån i förväg - finns lagrade på www.st-orofacial.dinstudio.se , där även annan info 

runt ST-utbildningen finns att tillgå. Seminarierna leds av en ordf, en av handledarna, 

och innehåller en presentation som hålls av en ST-tdl, följt av en diskussion. Denna 

modell är effektiv och ekonomisk både avseende tid, pengar, resurser. 

    För att logga in på hemsidan: användarnamn st-orofacial, lösenord orofac 

5. Enkät för att uppskatta vilka och hur många patienter som OM omfattar.  

    Viktigt att identifiera det framtida behovet ev fördelat på underliggande nischer. 

    Inger von B sände ut en kort enkät jan 2014 till alla tandvårdschefer med 100% svars-

frekvens. Samma enkät blev utsänd 2008 och 2010 med liknande resultat. Det finns ca 

1,5-1,7 sjukhustdl/oralmedicinare per 100 000 inv i Sverige. Olika landsting/regioner 

har löst de organisatoriska frågorna på olika sätt. De flesta är organiserade inom spe-

cialisttandvården, finns ej på alla sjukhus vilket medför patienttransporter. Alla patien-

ter kommer på remiss och kan ha både en medicinsk och en odontologisk ingång.  

     För att uppskatta ämnesområdets patientstock är det viktigt att finna en klar indelning 

där patienterna snabbt kan registreras av mottagaren. Beslut togs om att efterfråga sta-

tistik på N, S och F-grupper kompletterat med antal slemhinneremisser och tandvårds-

rädda på kliniknivå, där många pat faller utanför systemet med tandvårdsstöd. 

     Som ett tillägg föreslogs att på ngn eller några kliniker registrera tidsåtgången för dessa 

patientgrupper.   

6. Skrivelse till ST-rådet: innehåll 

Motivering till och beskrivning av ämnesområdet. Utgå från patientperspektivet, betona 

patientsäkerheten. Gränssnittet specialist/allmäntandvård: rubriker IA – III med bilaga 

för exempel. 

    Övergripande målbeskrivning för ämnesområdet tillsammans med detaljerad beskriv-

ning som bilaga. Kort beskrivning av utbildningen med redovisning av aktuella kandi-

dater. Betona en ökande efterfrågan.  

7. Inger von B och Ulf Mattsson skissar på förslag till ovanstående två utskick med rund-

skick till ämnesrådet 

8. Ulf Mattson arbetar med att tydliggöra processen runt certifieringen i Oral Medicin 

IW 

http://www.st-orofacial.dinstudio.se/
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9. Disk om ett temanummer i tidskriften för OM rörande införandet av en specialitet, 

möjligen i Tandläkartidningen som info om ämnesområdet och möjlig karriärväg. 

10. Nästa möte hålls på samma plats och tid onsdagen den 13/5.  

150318 Skrivelse med hemställan om att lyfta orofacial medicin skickad till SoS ST-råd 

Samtal med Jenny Carlsson (jenny.carlsson@skl.se) på SKL, info om att skrivelse skick-

ats till SoS. Skickad powerpoint med resultat av enkätus från tv-cheferna 

IvB 

150323 Samtal med Helene Klackenberg Ingrao, Jurist, 075-247 30 36  

SOCIALSTYRELSEN, Avd. för regler och behörighet, Hälso- och sjukvårdsjuridik 

Helene är projektledare för föreskriftsarbetet. Målet är nya föreskrifter. Hon tror 

att de inte är klara förrän in på 2016 men att beslut kan komma att fattas i höst. Arbetet 

för deras del startar nu. Erik Höglund är Helenes avdelningschef, men det finns också 

en enhetschef för H&s-juridik. Man kommer kanske att ha en del interna arbetsgrupper. 

Man kan också komma att ha hearings. Helene vill att SoS gör en inventering, skaffar 

sig en så bred bild som möjligt. I och med att vår skrivelse de facto är en hemställan så 

är vi med i processen och kommer inte att glömmas bort. Det är dock tidigt i processen. 

Helene pratar om ST-rådet som en konstellation de kommer att träffa ibland men inte 

alltid och att ST-rådet också har andra uppgifter. Finns det en uppdragsbeskrivning för 

ST-rådet? Det får vi enligt Helene tala med Anna Kryzsnovska om på den enheten. 

Helene kommer att höra av sig, kanske inom någon månad, annars kan jag höra av mig. 

Jag erbjuder att jag eller någon annan kommer och informerar om OFM. Påpekar att 

andra inom odontologin inte säkert kan vårt ämnesområde, eftersom en inte oansenlig 

del av våra svårast sjuka patienter inte kommer till allmäntandvården. 

IvB 

2015-04-13 Bengt och Inger informerat Tdl-förbundets styrelse under 40 minuter.  
2015-05-06 e.m. Hearing i Stockholm sammankallad av SoS, Inger representerat SOM.  
2015-05-07 Inger skickat utredningen 2004 om ämnesområdet SOM o 3årig utbildning till Helene  
2015-05-12 Ämnesrådsmöte avd för Oral Medicin och Patologi, Inst för odontologi, Göteborg; 

Tid: 10.00-15.00 

Närvarande: Inger v B, Bengt, Ulf, Inger W (sekr), Johan, Frånvarande: Gunnar 
1. Kommunikation med SoS angående specialitet i Orofacial medicin 

Skrivelsen till ST-rådet beslöts att läggas ut på SOM:s hemsida av Johan. 

Helene Klackenberg, Andreas Cederlund och Mariana Blixt önskar besöka en oralmedicinsk 

klinik. Besöker Mun-H-center den 25/6, då också Östra sjukhuset och Odontologen kan besö-

kas. Specialisttvchef Lotta Sundelin bör informeras/ev påverka programmet i samråd med 

Bengt och Johan. Föreslås startas med 10 min korta presentationer av klinikernas panorama. 

Viktigt hur organisationen presenteras för myndigheten och att välja representativa patienter. 

Också viktigt att få en förståelse för att det finns en specialitet för barn med funktionshinder, 

men inte för vuxna. Mun-H-center, som uppbär bidrag från SoS, är fördelat på två kliniker, en 

för barn o en för vuxna, den senare inrymd på avd för Oral Medicin.  

I rådet uppkom förslag om att be ngn representant för olika läkarspecialister påpeka behovet av 

en odontologisk specialitet för att omhänderta vissa patientgrupper. Ev kan frågan om ytterli-

gare underlag skulle underlätta beslutsprocessen, lyftas vid besökstillfället den 25/6.  

2. SoS hearing 6/5 – rapport av Inger v B 

Hearingen hade bred representation, inklusive kompetenscentra för sällsynta handikappgrup-

per. Syftet var att öppna för diskussion. Indelning i tre grupper gjordes, rullande närvaro av 

disk.ledare från SoS. Frågor: specialistindeln., specialisternas yrkesroll, vårdbehov. Exempel 

från disk: Många blir äldre, gränssnittet allmäntandvård/spec tdv/andra specialiteter, populat-

ionsavgränsade specialiteter, försäkringen styr behov, framtida innovationer, generationsskifte, 

sjuka blir sjukare, multisjuka, behov av fler specialiteter, patientsäkerhet, Sverige gentemot 

Europa, patientkrav, ekonomiska incitament. SoS betonade bl a specialiteternas pedagogiska 

roll, allmäntandvårdens ansvar. Inget tidsperspektiv för utredningen finns fn. 

3. Info till Tdl-förbundets styrelse 13 april - rapport från Inger v B och Bengt 

SOM är en ämnesförening inom förbundet, vilket motiverade besöket. Informationen tog emot 

positivt men några beslut fattades ej. 

IW 

mailto:jenny.carlsson@skl.se
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4. Enkäter: Förslag till två enkäter har utarbetats av Inger v B och Ulf, en byggd på S, N och 

F-grupperna och ställd till beställarenheterna, en ställd till enskilda kliniker med frågor om re-

missflödet. Beslöts att efter justering behålla båda enkäterna med så få frågor som möjligt för 

att fånga upp tillräcklig information. Inger v B och Ulf färdigställer och sänder enkäterna. 

5. Övriga frågor 

Tandläkartidningen: Svensk Käkkirurgisk förening har reagerat på en formulering i Tdltid-

ningen rörande specialistutbildn. i Orofacial medicin, då detta ännu inte är en av SoS godkänd 

specialitet i Sverige. Ett förslag till svarsskrivelse granskades och justerades som Inger v B och 

Bengt färdigställer till journalist Mats Karlsson. 

6. Kommande möte: Onsdag 9 september på Östra sjukhuset 10.00-15.00 
2015-07-13 Kompletterande skrivelse till SoS  
 Från: Klackenberg Ingrao, Helene [mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se] 

Skickat: den 17 september 2015 11:40 

Ämne: Socialstyrelsens arbete med tandläkarnas ST - lägesrapport 
Du som får detta mejl har deltagit i Socialstyrelsens hearing den 6 maj 2015 eller skickat in synpunkter om arbetet 

med föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas ST. 

Först, ett stort tack för ert engagemang och till alla som har hört av sig! 

Här följer en kort sammanfattning av läget inom projektet.  

Arbetet med översynen av tandläkarnas ST-föreskrifter fortlöper som planerat. 

I första skedet har fokus varit att utreda befolkningens behov av specialisttandvård och hur specialitetsindelningen 

motsvarar behovet. Detta är ett internt arbete på myndigheten som ingår i vår föreskriftsprocess.  

I arbetet tar Socialstyrelsen del av bland annat tidigare skrivelser inom området, förarbeten och rapporter samt syn-

punkter som inkommit till Socialstyrelsen, både via hearingen och skriftligen. 

          Utifrån behovet av ökad odontologisk kompetens inom tandvården avser Socialstyrelsen nu att utreda möjlig-

heten att införa ytterligare en specialitet inom oralmedicin/orofacial medicin/sjukhustandvård samt analysera konse-

kvenserna av detta. 

Under hösten fortsätter arbetet med specialitetsindelningen (i detta ingår även namn-och avgränsningsfrågor), utred-

ning kring kompetensbehov samt regelverket på en specialitetsövergripande nivå (exempelvis kompetenskrav för 

handledare, examination, bedömning av kompetens, ansvarsområden, tredje land, övergångsbestämmelser...). Som 

stöd i arbetet planerar Socialstyrelsen att framöver tillsätta referens- och arbetsgrupper.  

Utarbetande av målbeskrivningarna för respektive specialitet ligger längre fram i planeringen. 

Jag vill i sammanhanget påminna om att arbetet med de nya föreskrifterna är ett flerårigt projekt och kommer beslu-

tas av Socialstyrelsens generaldirektör först efter formellt remissförfarande som då innefattar förslaget i sin helhet 

samt konskevensanalys. Detta gör att ställningstaganden kan komma att revideras. Vår avsikt är dock alltid att arbeta 

så transparent som möjligt och vara öppna med våra ståndpunkter och pågående utredning under hela processen, så 

tveka inte att höra av er till mig om ni har frågor, vill veta mer eller vill lämna input.  

Under arbetets gång hämtar Socialstyrelsen regelbundet in synpunkter från tandläkarnas ST-råd. 

Tror du att någon annan kan ha intresse av ovanstående, hjälp oss gärna att skicka informationen vidare! 

Med vänlig hälsning, Helene Klackenberg Ingrao  
Helene Klackenberg Ingrao, urist 
075-247 30 36 
SOCIALSTYRELSEN 
Avdelningen för regler och behörighet, Hälso- och sjukvårdsjuridik 
106 30 Stockholm, Växel 075-247 30 00, www.socialstyrelsen.se 
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. 
 

 

2015-09-09 Ämnesrådsmöte avd för Oral medicin o Patologi Inst för odontologi, Gbg; Tid: 10-15 

Närvarande: Inger v B, Bengt, Inger W (sekr), Gunnar 

Närvarande per telefon: Ulf. Frånvarande: Johan 

1. Resultat av enkäterna: finns med i skrivelsen till Socialstyrelsen 

2. Skrivelser från medicinare till SoS, 4 skrivelser 

Claes Mercke, onkolog; Anne Ekdahl, geriatriker; Ulf Henrik Mellqvist, hematolog 

Ulrika Snygg-Martin Lars Hagberg Gunnar Jacobsson, infektionsläkare, har inkommit 

med skrivelser som styrker behovet av en ST-utbildning i Orofacial medicin 

3.Svaret på Käkkirurgernas kritik i Tdl-tidningen 

 Svarsskrivelsen har publicerats i Tandläkartidningen. Den gav, förutom ett förtydli-

gande till Svensk käkkirurgisk förening, också ett tillfälle att informera läsekretsen om 

den pågående processen och ämnesområdet. 

4.Helene Klackenbergs besök i Göteborg 

Mariana Blixt, Andreas Cederlund och Helene Klackenberg från SoS besökte den 25/6 

IW 

mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/
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Mun-H-Centers, Odontologens och Östra sjukhusets verksamheter inom ämnesområ-

det. Besöket utföll mycket positivt. 

5.Kompletterande skrivelse till SoS 2015-07-13 

Inger von B redogjorde för skrivelsens innehåll 

6.Kompetensbeskrivning för tdl med lång erfarenhet inom ämnesområdet 

Bordlades 

7.Pedagogisk utbildn för ST-handledare 

På läkarsidan ska ST- handledning ges av erfaren specialist, dock ej krav på att vara 

disputerad. Landstingen ombesörjer handledarkurser.  

Inom odontologin är huvudhandledaren (som står för det vetenskapliga innehållet) all-

tid disputerad med koppling till akademin, idag med minst docentkompetens. För kli-

nisk handledare finns inga krav på vetenskaplig skolning. Det vore bra om denna mo-

dell kan följas även i framtiden, men det är inte säkert. 

8.Verksamhetsomfattning i orofacial medicin vid de odontologiska fakulteterna/in-

stitutionerna 

Odontologiska fakulteten i Malmö och institutionen på KI har avdelningar/enheter som 

ansvarar för grundutbildning, ST-utbildning, forskning och patientvård. Verksamhets-

förlagd utbildning, VFU, bedrivs i samarbete med landstingen. Varje ämnesområde har 

en ämnesföreträdare. I Malmö finns 13 ämnesområden, således fler än antal speciali-

teter. 

Institutionerna i Göteborg och Umeå fungerar på liknande sätt men ansvarar inte för 

någon patientvård. I Göteborg har alla professorer kombinationstjänster med patient-

vård i regionens regi på specialistklinik. Kliniska handledare är anställda av Folktand-

vården i regionen. 

Ansvaret för ST-utbildningar ligger på landstinget i samarbete med akademin då den  

vetenskapliga utbildningen ska ha akademisk förankring. Ibland används två kliniker 

som grund för ST-utbildningen, en huvudklinik och en annexklinik för att säkerställa 

ett tillräckligt brett vårdpanorama. I VGR har det införts att ST-tandläkare ska tjänst-

göra del av tiden på odontologen och del av tiden på annan klinik. Detta är dock inte ett 

krav i övriga landet. Antalet remisser och antalet specialister styr om kliniken godkänns 

som ST-klinik.  

 

Om Orofacial medicin blir en specialitet, måste en ämnesbeskrivning göras och ämnes-

företrädare utses. Rådet gjorde en preliminär inventering av vilka personer som kunde 

tänkas bli aktuella. Sammantaget finns de olika delarna av vårdområdet representerat.  

9.Info till tvcheferna i januari 2016 

Bordlades 

10. Kontakt Norge 

Kerstin Sjökvist i Tromsö har kontaktat Inger von B för att diskutera utbildningen i 

Klinisk odontologi som hon ansvarar för. Den syftar främst till att försörja glesbygds-

områden med tandläkare som har en bred utökad klinisk kompetens, då möjligheterna 

till specialistkonsultation är begränsad. Hälsodirektoratet har för ett par år sedan också 

utrett sjukhustandvård, som man är intresserad av; besök ska ske i Göteborg i höst. I 

framtiden kanske ett nordiskt samarbete kan utvecklas. 

11. Övrigt 

Fredag den 11/9 samlas ST-rådet, de har även ett arbetsmöte inbokat i oktober eller no-

vember. I mitten av september tar SoS ett inriktningsbeslut, enligt Helene Klackenberg. 

Hon kan nås på 075 247 30 00 om någon vill tala med henne personligen i frågan. Det 

har inte varit ngn officiell remissrunda men synpunkter har framförts till SoS. Rådet 

fick under mötet via mail från Helene Klackenberg, ta del av dessa. 

Folktandvårdsföreningen och remittenterna (se punkt 2) är mycket positiva. 
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Tandläkarförbundet motsätter sig inte men ser inget direkt behov. Svensk käkkirurgisk 

förening arbetar inte heller för frågan men avvisar inte våra initiativ. En liknande håll-

ning intar endodontisterna. Privata specialister ställer sig negativa. 

 

Om SoS ger klartecken för att arbeta vidare för en specialitet i Orofacial medicin måste 

också övergångsbestämmelser utarbetas. Det tar lång tid att ta fram juridiska dokument 

om hur den perioden hanteras. Likaså bör SoS i förväg godkänna klinker för ST-utbild-

ning. 

12. Nytt möte 

Får bestämmas grundat på vad Socialstyrelsen kommer med för beslut 
150924 Telefonsamtal med Helene Klackenberg 

SoS arbetar med övergripande frågor under hösten, tex handledarskap/kompetens, ev 

klinikgodkännande etc. ST-rådet kommer att diskutera detta under 2 dagar i höst. 

Jan-febr påbörjas arbetet med målbeskrivningar, namnfrågor, specialistindelning för 

alla specialiteter. Arbetsgrupper och referensgrupper kommer att tillsättas/behövas. 

Även en konsekvensanalys över vilka förändringar och kostnader inrättande av en ev 

ny specialitet skulle innebära. Helene hör av sig.  

IvB 

 Nytt möte i ämnesrådet fredag 22 januari 

Påmint i mail 151126 om mötet 22/1 och informerat om inbjudan som kommit från So-

cialstyrelsen om möte 28/1-16, Bengt, Inger och Ulf åker, 

IvB 

151103 3 nov 2015 kl. 12:58 skrev Klackenberg Ingrao, Helene  

Hej, Detta mejl skickas till dig som anmälts som kontaktperson (och/eller är föreningsordförande) i 
samband med vår hearing i maj 2015. Jag vill med detta mejl skicka en så kallad ”save-the-date”-inbju-
dan till ett möte den 28 januari 2016 mellan kl 10 och 15 på Socialstyrelsen i Stockholm rörande Målbe-
skrivningsarbetet för tandläkarnas ST. 
Datumet ligger långt fram i tiden, men då ni alla är upptagna personer hoppas jag att ni kan prioritera 
och boka in detta möte. Er närvaro är angelägen för oss och vi vill inte heller att det geografiska avstån-
det ska vara ett hinder. Därför kan Socialstyrelsen stå för kostnaden för resa för en deltagare per före-
ning. OBS! Resa som ersätts ska bokas genom Socialstyrelsens resebyrå, mejla mig så får ni instruktion 
om detta. Om ni önskar får ni gärna komma fler, upp till tre deltagare per förening. Tanken är att de 
personer som närvarar vid mötet också kan delta i det kommande arbetet med målbeskrivningarna. 
OSA så fort som möjligt, dock senast den 27 november 2015, så att vi lättare kan starta upp förberedel-
serna i dialog med er. Detaljerad dagordning och andra instruktioner kommer när det närmar sig. 
Varmt välkomna! Med vänlig hälsning Helene 

IvB 

151126 Bengt har anmält Inger, Ulf och Bengt till mötet den 28 januari.  
151126 Samtal om Umeå-fakulteten: 

På Sjukhustandvården i Umeå som ligger på Tandläkarhögskolan, organisatoriskt men 

inte lokalmässigt ihop med allmäntandvården i huset.  

Dessutom finns i Västerbotten klinik för sjukhustandvård i Skellefteå och i Lycksele. 

IvB 

160122 Ämnesrådsmöte avd för Oral medicin o Patologi Inst för odontologi, Gbg; Tid: 10-15 

Närvarande: Inger vB, Bengt, Ulf, Johan, Gunnar, Inger W (sekr) 

Kommande möte 28/1 på SoS  

Inger vB, Ulf och Bengt närvarar. Mötet blir en start för målbeskrivning och revision 

av föreskrifterna från 1993. Troligen utgår SoS från medicinarnas målbeskr av speciali-

teter. Disk om processen, osäkert om hur lång tid detta kommer att ta. 

Två arbetsfora finns enligt SoS för detta arbete: 

Arbetsgrupp: SoS regi och Referensgrupp: externa synpunkter 

I november-15 hade SoS ett arbetsinternat om generella villkor för tandläkarspecialitet, 

där SoS referensgrupp för tandläkarspecialiteter deltog.  

SOSFS 2015:8 om läkarnas specialiseringstjänstgöring samt Målbeskrivningar 

IW 
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Pedagogisk utbildning för handledare? På läkarsidan krävs en erfaren specialist med 

pedagogisk utbildning. Möjlighet till huvudhandledare och bihandledare med veten-

skaplig skolning (inom samma ämnesområde?). Gunnar påpekade att i grundutbildn. 

ska Kunskap, färdighet o förmåga, förhållningssätt o värdering värderas/examineras. 

Kvalitets- och utvecklingsarbeten betonas för läkarna. Stor textmassa med övergri-

pande förhållningssätt. Indiv. plan. Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.  

All klinisk tid som åberopas för examen ska vara under handledning. Godkända intyg 

på all tjänstgöring ska kunna uppvisas. Intyget kan ev täcka flera delmål. 

Indelning i läkarnas kompetensbeskrivning i Målbeskrivningsdokumentet: 

a= gäller alla specialiteter 

b= gäller många specialiteter 

c= gäller enskild specialitet 

För alla dessa beskrivs delmål, utbildningsaktivitet, uppföljning och allmänna råd 

Orofacial medicin, definition och nuvarande målbeskrivning, uppställd enl SoS 

Definition av ämnesområdet bör vi vara överens om inför mötet med SoS. Troligen bra 

om vi inte avviker för mycket från de dokument SoS tidigare fått i vårt fortsatta arbeta 

med målbeskrivning för Orofacial medicin. 

Genomgång vid dagens möte av  

* definition av ämnesområdet enligt SOM stadgar där vi också tar med visst tillägg från 

utredningen 2004, samt  

* Bilaga 1 skrivelsen till SoS där kompetenskrav/målbeskrivning från 2004 anges för 

Orofacial medicin. Följande ändringar gjordes: 

-A.13 skriv ”andra yrkeskategorier” istället för att namnge professionerna 

-Tillägg: provtagningsrutiner och tolkning av provsvar 

I målbeskrivningen ska ingå II, III och IV. Prevention och samverkan läggs till, från ut-

redningen från 2004.  

Avgränsningar 

Vi beslutar idag att inte formulera några avgränsningar i detta läge för Orofacial medi-

cin, vi använder definition och målbeskrivningen enligt ovan. 

Nästa möte 

Avrapportering sker efter mötet den 28/1 angående det fortsatta arbetet. Då bestäms 

nästa möte och formerna. 
160218 Mail till Helene Klackenberg inför möte 14-15 mars: 

 Jag passar på att ge dig en kort uppdatering om läget när det gäller Orofacial medicins treåriga utbild-

ning på nivå motsvarande ST. 
Vi har verkligen ett stort engagemang när det gäller utbildningen. Så här ser det ut just nu:  
Örebro (2 examinerade tdl/2 pågående), Värmland (1 pågående som examineras om en månad), Uppsala 
(1 exam/1 pågående), Östergötland (1 exam/2 pågående + en som ska börja i höst), Västmanland (1 ex-
aminerad), Västernorrland (1 examinerad), Jönköping (2 pågående), Blekinge (1 pågående), Västra Göta-

land (4 examinerade/4 pågående varav en börjat nu i dagarna). 
Stockholms chef för medicinsk tandvård har deltagit på ett par styrgruppsmöten för att få kunskap och 
hoppas kunna få med detta i budgetplaneringen för att kunna starta 2017. Även Skåne har börjat planera 
för att ev kunna starta 2017.  
Så det är verkligen ett länge upplevt behov som kanaliserats de senaste åren! 
Svensk förening för Orofacial Medicin har som du vet ett ämnesråd som utskott till styrelsen som behand-
lar ämnesspecifika frågor. Vid vårt senaste möte gick vi igenom en del dokumentation och ställde sam-
man ett "sammanfattningsdokument", som jag bifogar.  
Mycket av det som står har vi skickat in tidigare, men detta här är en kortfattad sammanfattning. I den 
del som beskriver "Ska kunna", "ska ha kännedom om" etc, som är uppställt på samma sätt som i SOSFS 
1993:4, har vi lagt till ett par saker som är med i utbildningen, när vi nu gick igenom listan, så denna 
version är något mer uppdaterad jämfört med den tidigare versionen. 
Vet inte om vi ska utgå från denna typ av uppställning den 14-15 mars men vill i alla fall skicka dig sam-
manfattningsdokumentet. Mer detaljerat om olika sjukdomar och tillstånd finns beskrivit i dokument jag 
tidigare skickat dig. 

Ser fram mot arbetet i mars! Bästa hälsningar. Inger 

IvB 

160314-15 Möte (anordnat av Socialstyrelsen) med en representant för varje spec förening + Orofacial 

medicin i två dagar. Sthlm 
IvB 
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160316 Mail till Helene Klackenberg: 

Jag bifogar en sammanställning över de tandläkare som går och har gått utbildningen i Orofacial medicin 
på nivå motsvarande ST i orofacial medicin sedan vi började med utbildningen 2005. Övre delen är adep-
terna. I nedre delen finns handledarna uppräknade. Vi har regelbundna handledarmöten, 2 ggr per år, ett 
i morgon faktiskt. Vi har också styrgruppsmöten 2 ggr per år. Så bifogar jag dokumentet för en av adep-
terna som nu är klar, MS, för att du ska se vad vi har för sammanställning över var och en. Där ser du 
t.ex. handledarkompetensen, hennes huvudhandledare är i detta fallet både disputerad och har handle-
darutbildning pga. handledarskap till doktorander. Flera av de andra handledarna har också handledarut-
bildning, men inte alla. Jag bifogar också slutintyget för Marika så du ser hur vi utformat det.  

IvB 

160316 Mail från Helene Klackenberg: Vi kommer att revidera vår tidplan vad gäller vårens planering och 

föreningarnas målbeskrivningar,  då vi kände att alla verkligen vill vara med men att tiden är för tight, 
så andas lugnt. Vi hinner;  i vår, sommar och tidig höst. 

 

160322 Mail från Helene Klackenberg: Hej och stort tack för senast! 
Det var innehållsrika dagar som gav oss ett omfattande material att arbeta med.  
Detta mail innehåller dels arbetsmaterial, dvs inte formellt för spridning utan istället ett stöd för minnet 
och för det fortsatta arbetet, dels information om det fortsatta arbetet.  
o   Presentationer (Helene och Ragnhild)  

o   Matris över SÖ- OBS Denna är obearbetad som den såg ut när vi avslutade vårt möte.  

o   PSSp-matrisen, även denna är obearbetad:  

Specialitetsövergripande delmål (SÖ)  
1.       Ni får nu möjlighet att snabbt kommentera ovan bilagor, har vi tex missat något viktigt? Vi vill ha 

dessa eventuella kommentarer inom två veckor.  
2.       Ni kommer att få ett utkast till specialitetsövergripande delmål (SÖ) senast v 16 (18-22/4). Ut-

kastet är vår vidare bearbetning av arbetet på internatet.   
3.       Ni kommer då att få ett par veckor på er att granska och kommentera utkastet så att ni kan 

stämma av dessa med era föreningar. Vi behöver era SÖ-kommentarer senast den 10 maj (v 
19).  Därefter påbörjar vi arbetet med specialitetsspecifika delmål (SSp och PSSp). 

 Information om Specialitetsspecifika delmål (SSp och PSSp). Förslag på målbeskrivningar.  
SÖ-utkastet kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av specialitetsspecifika delmål 
(SSp och PSSp). Det är alltså viktigt att ni i arbetet med SSp och PSSp förhåller er till vad som står i SÖ.  
Tiden mellan maj och midsommar finnas vi tillgängliga för att stötta er i ert arbete via mail, telefon eller 

besök hos oss på SoS. Före midsommar vill vi dock gärna ha en form av ”delrapport”. Dvs skicka in ar-

betet i befintligt skick. Vi har klart första versionen av målbeskrivningarna till mitten av september.  
 I samband med vårt utskick v 16 kommer ni att få ytterligare instruktioner, mallar samt en ”dummy-
målbeskrivning”, dvs ett exempel på hur en målbeskrivning kan se ut.  

IvB 

160503 Telefonmöte, genomgång och planering av arbetet med målbeskrivningar  
160525 ST-adepternas möte kvällen före vårSOM. Övergripande beskrivning av kommande målbe-

skrivningsstruktur och arbete 
IvB 

160526-29 Arbetsmöten under VårSOM med målbeskrivningarna IvB 
160601-02 Ämnesrådsmöte Två dagars arbetsmöte i Stockholm om målbeskrivningarna. 

Helene Klackenberg och Ragnhild Mogren deltog onsdag eftermiddag. 
IvB 

Kommuni-

kation med 

SoS, mail-

ledes under 

våren och 

sommaren 

2016 

Från: Von Bültzingslöwen Inger 
Skickat: den 20 september 2016 13:33 
Till: Bengt Hasséus; johan.blomgren@vgregion.se; Inger Wårdh; Gunnar Warfvinge; Mattsson Ulf; Ulf Mattsson 
Ämne: SV: SV: Höstens målbeskrivningsarbete  
Information från 14 september för er kännedom från Helene / Inger  
Från: Klackenberg Ingrao, Helene <Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se> 
Skickat: den 14 september 2016 14:31:15 
Till: Anders Wänman; anders.wanman@odont.umu.se; Christian Schaefer; Georgios Tseligkaridis; Charlotte Ulin; 
Von Bültzingslöwen Inger; Karin Hammarlund; Kerstin Gröndahl; Björn Klinge; Björn Klinge; Ken Hansen; Christian 
Schaefer 
Hej, Tack för gott samarbete hittills. Här följer lite information om arbetet i höst med de specialitetsspecifika del-
målen. Vi har fått in förslag på delmål från de flesta föreningar. Tack för det! Många av er har uttryckt att ni vill se 
varandras målbeskrivningar. Några av er har också bett om att få se ”goda exempel”, vi återkommer om det. Vi 
befinner oss nu i ett skede där vi behöver ett tätt samarbete med er. Det betyder bl.a. att när vi skickar ut saker till 
er rör det sig inte om ett formellt remissförfarande utan det är en del av arbetsprocessen. I närtid tänker oss föl-
jande upplägg: 

•         Socialstyrelsen gör en första bearbetning utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Denna bearbetning innefattar 
inte primärt odontologiska överväganden. Vi kommer heller inte i detta första läge att ”lägga pusslet”, dvs titta på 
målbeskrivningarna i relation till varandra.   

IvB 

mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se
mailto:anders.wanman@odont.umu.se
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•         Under denna bearbetningsperiod kommer vi att föra en dialog med varje specialitet angående specialitetens 

egen målbeskrivning. Ni kommer med andra ord få kommentarer och önskemål om ändringar.  

•         Denna första bearbetning kommer göras i första hand under september och oktober, så var beredda på att vi 
har lite kort om tid och att vi kan behöva svar från er med kort framförhållning. Det kan tex handla om att vi har 
mindre frågor vi vill stämma av lite snabbt. Allt eftersom kommer vi kunna leverera ett mer färdigt material till 
varje förening.  

•         Så småningom kommer ni också att få se ett utkast på varandras målbeskrivningar så att ni kan få en helhets-
bild.  

•         Vi återkommer med mer information angående den odontologiska granskningen och vårt ”pusslande”  
 Välkomna till en spännande höst!¨Med vänlig hälsning, Helene och Ragnhild 

 Från: Klackenberg Ingrao, Helene  

Skickat: den 21 juni 2016 15:44 
Till: 'Anders Wänman'; 'anders.wanman@odont.umu.se'; 'Christian Schaefer'; 'Georgios Tseligkaridis'; 
'Charlotte Ulin'; 'Von Bültzingslöwen Inger'; 'Karin Hammarlund'; 'Kerstin Gröndahl'; 'Björn Klinge'; 'Björn 
Klinge'; 'Ken Hansen' 
Kopia: Mogren, Ragnhild 
Ämne: Återkoppling SÖ, påminnelse lägesrapport rörande PSSp & SSp och glad sommar! 
  
Hej, Först vill vi återigen tacka er för ert engagemang! Nu står vi snart inför sommaren och vi hoppas ni alla får en 
välbehövlig semester. Här följer lite uppdaterad information och återkoppling om var vi står idag rörande målbe-
skrivningsarbetet.  
SÖ 
Vi kommer främst att arbeta vidare med 

o Samhällsodontologi-delmålet- Här vill vi omformulera oss och här har vi fått bra input.  

o Delmålen Barn och unga, Äldre och särskilda grupper. Dessa har vi börjat kalla för ”perspektiv”-delmål. Här behö-

ver myndigheten bestämma inriktning dock kommer vi troligen ändra titeln på ”Äldrekompetens” till ”Geriatriskt 

perspektiv”  

o Frågan om jämlikhet, mångfald osv. Här är vi inte klara med var detta ska in i SÖ, om det blir ett eget delmål, som 

en del av etik eller om det möjligen kan placeras i samhällsodontologi.   
  
Efter sommaren kommer vi att ta fram ytterligare en version som ni naturligtvis kommer att få ta del av, däremot 
kommer vi rikta vår kommunikation/dialog med er till att arbeta med de specialitetsspecifika delmålen. Ni är ju 
dock alltid välkomna att lämna input på SÖ även utanför våra ”ramar”.  
Så, fortsättning följer…. 
PSSp & SSp 
Vissa av er har vi träffat och vissa har vi mejlat med. Vi vill påminna om att vi önskar en lägesrapport senast under 
kommande veckan. Lägesrapporten behöver inte vara alltför detaljerad utan mera att vi för en nulägesdialog. Ni 
som redan skickat in material kommer att få en första återkoppling inom kort, men vi börjar med själva stora de-
taljarbetet efter deadline i september (se nedan). Följande föreningar har redan ”avrapporterat”: Endo, radiologi, 
orofacial medicin, bettfys. Helene och Ragnhild 

 Från: Klackenberg Ingrao, Helene  

Skickat: den 25 maj 2016 15:56 
Till: 'Anders Wänman'; 'anders.wanman@odont.umu.se'; 'Christian Schaefer'; 'Georgios Tseligkaridis'; 
'Charlotte Ulin'; 'Von Bültzingslöwen Inger'; 'Karin Hammarlund'; 'Kerstin Gröndahl'; 'Björn Klinge'; 'Björn 
Klinge'; 'Ken Hansen' 
Hej igen, Först: Stort tack för er input rörande SÖ, och att ALLA svarat! Vi återkommer i mitten av juni med åter-
koppling kring SÖ (bl.a. har vi haft ST-rådsmöte). Hoppas allt fortskrider väl med ert arbete med delmålen. Vi vill 
med detta mail dels förtydliga och dela med oss kring en del frågor/svar där vi haft dialog med vissa av er före-
ningar, dels ålägga er ytterligare en uppgift som rör målbeskrivningarna (som vi tror ni kommer tycka om att arbeta 
med).  
 1.     Allmänna kommentarer samt frågor och svar  
Vi har vissa förtydliganden apropå frågor vi fått:  

•       En specialitet kan ha både SÖ och Pssp (eller SSp) inom ett och samma komptensområde. Ett exempel är Samhälls-
odontologi: Här har vi som SÖ ett teoretiskt mål på generell nivå och som PSSp ett tillämpningsmål som rör den 
egna specialiteten: 
  
Den specialistkompetenta tandläkaren ska 

-          kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter som gäller för specialiteten (PSSp) 

•         Ett PSSp anger inte omfattning utan endast förekomst. Det vill säga det kan vara ett PSSp även om det i tillämp-
ningen kan komma att bara handla om en mindre utbildningsaktivitet.  

•         Ett PSSp skulle kunna bli en strecksats i ett delmål, ni behöver alltså INTE tänka att varje PSSp innebär ytterligare 
ett helt delmål.  

mailto:anders.wanman@odont.umu.se
mailto:anders.wanman@odont.umu.se
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•         De rubriker vi angett i PSSp-matrisen är arbetsnamn för att benämna ett kompetensområde och inte slutlig be-

nämning. 

•         Vill ni lägga till fler eller ta bort PSSp, flagga gärna för det (vilket vissa av er redan har gjort). Även vi kommer tro-
ligen komma med förslag på ändringar i PSSp (det kan både handla om att ta bort och lägga till när vi fått in försla-
gen på PSSp och vi lagt vårt ”pussel”). Vi kommer då att ha dialog med er kring detta.  

•         ALLA PSSp och SSp blir ju senare SSp- dvs specialitetsspecifika mål. PSSp är endast ett sätt att avgränsa kompe-
tensområdet där flera specialiteteter behöver kompetens inom samma område (som angränsar till varandra). PSSp 
är vårt sätt att kartlägga, och hålla koll, så vi inte missar något som ska/bör regleras.  

•         Kompetenskrav ska bara anges i delmålen och ingen annanstans (jfr beskrivande texten nedan) 

•         Kom ihåg att ni kan ge oss nyckelorden och övriga kommentarer om ni inte hittar lämpliga och exakta målformu-
leringar.   

•         En förening bad oss ge exempel på användbara verb i målformuleringarna, se nedan (något omarbetat) svar:   
Svar:  
Tanken är att valt verb ska beskriva vad ST-tandläkaren ska kunna göra inom det avsedda kompetensområdet. Här 
är en lista på verb som skulle kunna vara användbara. Kom ihåg att det så klart finns andra verb som också kan an-
vändas; listan är inte komplett eller uteslutande. 
  
Ragnhild hjälper också gärna till med verbval i specifika fall. Mejla i så fall en beskrivning av vad det är ni vill ha sagt 
så kan hon föreslå ett verb. Här är en lista med förslag på verb:, Behandla, Analysera , Tillämpa , Tolka, Bedöma 
Diagnostisera , Implementera  , Integrera, Värdera, Identifiera, Följa upp 
  
Verb som ”genomföra” eller ”utföra” skulle kunna användas om ni vill rada upp flera moment i samma strecksats. 
Exempelvis ”genomföra diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med …”, men ofta går det då lika bra 
att skriva ”diagnostisera, behandla och följa upp”. När det handlar om teoretisk kunskap (ex läkarnas ”ha känne-
dom om”): Då är, det, som sagt, meningen att ni ska använda ”uppvisa kunskap”. Vilken kunskap det handlar om 
mer exakt och hur den ska uppvisas (ex. i ett kunskapsprov) får sedan anges i exempelvis föreningarnas egna re-
kommendationer. 
  

2.     Beskrivning av kompetensområdet 
 Varje målbeskrivning ska inledas med en kort text om vad specialiteten gör och kan. Det ska vara som ”berättel-
sen” om specialiteten och vad som är speciellt för specialiteten. Vi vill att ni skriver ett förslag på text för er specia-
litet, ta dock med i beräkningen att vi kommer att redigera texten pedagogiskt och juridiskt framöver i det fortsatta 
arbetet. Deadline för detta är samma som för era specialitetsspecifika delmål, dvs v. 36 (mitten av september). Vi 
tänker oss att texten ska vara högst cirka 100 ord.  
Här är en modell som vi tycker är bra, den är tagen från ST-läkarna,  akutsjukvård samt anestesi och intensivvård:  
Specialiteten akutsjukvård karaktäriseras av handläggning av alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åld-
rar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser. Akutsjukvården innefattar larmfunktion, prehospitalt om-
händertagande och handläggning på akutenhet. 
  
Kompetensområdet omfattar 
• värdering av risken kontra nyttan med olika handläggningsalternativ ur ett medicinskt, logistiskt och etiskt per-
spektiv samt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, och 
• ledning och prioritering av vårdinsatser såväl för den enskilda patienten som för akutenheten som helhet, inklu-
sive arbetsledning i situationer där det akuta vårdbehovet överstiger tillgängliga resurser. 
  
Samverkan med andra specialiteter och professioner inom hälso- och sjukvårdens organisation är viktigt för kom-
petensområdet. 
  
Specialiteten anestesi och intensivvård karaktäriseras av ett tvärprofessionellt förhållningssätt och omfattar 
• perioperativ medicin, 
• anestesi och smärtlindring vid diagnostiska och terapeutiska 
procedurer, 
• intensivvård, 
• akut omhändertagande av patienter med allvarliga sjukdomar eller 
skador, 
• prehospital vård samt transport- och katastrofmedicin, och 
• smärtlindring. 
 Välkomna att höra av er om ni behöver, och vid frågor. Stort lycka till! Helene & Ragnhild 
   

Från: Klackenberg Ingrao, Helene  
Skickat: den 27 april 2016 16:56 
Hej, Här kommer vårt utskick rörande PSSp och SSp! Ni får följande dok (4 bilagor): 

•         Instruktion (pdf), •         Matris (Excel) över PSSp, •         Mall för komptenskrav (word) •         Presentation från 
internatet i mars (ppt) 
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Vad vill vi nu att ni ska göra med detta?  
Nu börjar ert hårda arbete… nu är det äntligen dags för ER att arbeta med era PSSp och SSp. ☺ Ni finner instrukt-
ioner till detta i de olika dokumenten. Under arbetet finns vi beredda att stötta er när ni så behöver.  
  
Här är viktiga datum att hålla i minnet:  

1.       Senast midsommar (v 25) vill vi ha en lägesrapport som beskriver hur arbetet framskrider.  
2.       Sista datum för att lämna in era förslag på PSSp och SSp har vi satt till v 36, mitten av september. Ni får gärna le-

verera tidigare så klart.  
3.       Efter det kommer vi börja bearbetningen av de inkomna förslagen.  Vid detta datumet tar vi över arbetet. Det 

innebär att vi driver processen framåt men med hjälp av er (exempelvis kommer vi behöva svar på frågor och för-
tydliganden från er). Det betyder också att även den förening som inte har levererat förslag till dess har lämnat 
över arbetet till oss (då formulerar Socialstyrelsen delmålen).  
  
Ett par medskick angående PSSp  
Den matris till PSSp ni fått är preliminär och en del av vår pågående utredning, fler delmål kan tillkomma och vissa 
kan komma att tas bort. PSSp:s ”fördelning” över specialiteterna är heller inte ”huggen i sten”.  
Vi kommer att ta ansvaret för samordningen och de slutliga formuleringarna av Pssp. Ibland kan det handla om att 
ställa en följdfråga ex ”nu har ni formulerat er så här och den andra föreningen så här- har vi nu täckt in komptens-
området tillräckligt?” En ytterligare sak vi kommer att ansvar för är terminologin och  den språkliga stilen.  
  
Vad gör ni om ni får problem med att formulera era PSSp och SSp?  
Ni kan som sagt få hjälp av oss på vägen. Om ni ändå inte lyckas formulera färdiga kompetenskrav leverera så 
mycket underlag ni kan (i bifogad all för kompetenskrav finns en kolumn för nyckelord och en för kommentarer - 
använd dessa kolumner).  
  
När ni har frågor eller behöver stöd i målformuleringsarbetet, skicka mejlet både till Ragnhild och Helene  
   
Kontaktuppgifter till Ragnhild (mail ovan): 

Ragnhild Mogren 

Utredare 

075-247 37 63 

   

Från: Klackenberg Ingrao, Helene  
Skickat: den 21 april 2016 10:22  
Hej igen,  
Hoppas allt väl. Här nu kommer, som utlovat, vårt utkast till specialitetsövergripande delmål (SÖ).  
  
Ni får två dokument (3 bilagor):  

•         Matris översikt över SÖ/specialitet (pdf) 

•         UTKAST kompetenskrav för SÖ (Pdf och word) 
  
I matrisen anges vilken specialitet som har vilka SÖ. Vi anger också vilka specialiteter som också har ett PSSp inom 
samma kompetensområde.  
UTKASTET innehåller formuleringar utifrån vår bearbetning av materialet från internatet samt era inkomna syn-
punkter (se utskick 22 mars nedan).  
I bearbetningen har ingått bland annat avvägningar i relation till kraven i grundutbildningen/allmän tandläkarens 
roll samt kompetens som inhämtas under allmän tandläkarpraktik. Ha nu i åtanke att alla kompetenskrav inte ska 
anges i SÖ. De flesta kompetenskrav ska ju anges i SSp (specifika för varje specialitet) och ytterligare andra anges i 
PSSp (parallella specialitetsspecifika delmål).  
  
  
Vad vill vi nu att ni ska göra med detta?  
Vi önskar att ni granskar kompetenskraven och svarar på dessa frågor;  
  

•         Är de ställda på rätt nivå? 

•         Är de användbara i utformning av utbildning och i bedömning av uppnådd kompetens?  

•         Har vi angett ”rätt” SÖ, dvs är det något eller några områden som bör komma till eller dras ifrån? 

•         Titta gärna på titlarna.  
 
Som annonserats tidigare vill vi ha era svar senast den 10 maj 2016 på mail. Ni kan svara i wordfilen med ”infogade 
kommentarer” eller som text i ett mail. Ej som ”spårade ändringar”.  
 Vad händer härnäst?  
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När ni har granskat SÖ vill vi att ni påbörjar arbetet med SSP och PSSp. Ni kommer nästa vecka få instruktioner för 
detta arbete. Då kommer ni att få en uppdaterad matris över PSSp. NI kommer också få ”tips och trix” i målbeskriv-
ningsformuleringskonst (puh! ☺) samt en dummie, ett exempel på hur ett delmål kan se ut. Vi vill bara redan nu 
skicka ut en liten ”varning” : OM ni tittar på målbeskrivningarna för läkarnas ST, håller er till a- och b-delmålens 
formuleringar (c-delmålen har inte moderniserats i revideringen, vi ska till exempel inte använda termen ”be-
härska”).  Helene & Ragnhild 
  

 Från: Klackenberg Ingrao, Helene  

Skickat: den 22 mars 2016 16:26 
Till: 'Christian Schaefer'; 'Anders Wänman'; 'anders.wanman@odont.umu.se'; 'Georgios Tseligkaridis'; 
'Charlotte Ulin'; 'Von Bültzingslöwen Inger'; 'Karin Hammarlund'; 'Kerstin Gröndahl'; 'Björn Klinge'; 
'Bjorn.Klinge@mah.se'; 'Ken Hansen' 
Ämne: Utskick från ST-internat 14 & 15 mars 
 Hej och stort tack för senast! 
Det var innehållsrika dagar som gav oss ett omfattande material att arbeta med.  
Detta mail innehåller dels arbetsmaterial, dvs inte formellt för spridning utan istället ett stöd för minnet och för 
det fortsatta arbetet, dels information om det fortsatta arbetet.  
 Bilagor (4):  
o   Presentationer (Helene och Ragnhild)  

o   Matris över SÖ- OBS Denna är obearbetad och i den form som den såg ut när vi avslutade vårt möte.  

o   PSSp-matrisen, även denna är obearbetad 

  
 Vi tänker oss följande upplägg på det fortsatta arbetet:  
 Specialitetsövergripande delmål (SÖ)  

1.       Ni får nu möjlighet att snabbt kommentera ovan bilagor, har vi tex missat något viktigt? Vi vill ha dessa eventuella 
kommentarer inom två veckor.  

2.       Ni kommer att få ett utkast till specialitetsövergripande delmål (SÖ) senast v 16 (18-22/4). Utkastet är vår vidare 
bearbetning av arbetet på internatet.   

3.       Ni kommer då att få ett par veckor på er att granska och kommentera utkastet så att ni kan stämma av dessa med 
era föreningar. Vi behöver era SÖ-kommentarer senast den 10 maj (v 19).  Därefter påbörjar vi arbetet med specia-
litetsspecifika delmål (SSp och PSSp). 
Information om Specialitetsspecifika delmål (SSp och PSSp). Förslag på målbeskrivningar.  
SÖ-utkastet kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av specialitetsspecifika delmål (SSp och 
PSSp). Det är alltså viktigt att ni i arbetet med SSp och PSSp förhåller er till vad som står i SÖ. Vi har förstått att ni 
behöver mer tid vad gäller SSp och PSSp än vad vi ursprungligen hade planerat för. Vår tanke är därför följande:  
Tiden mellan maj och midsommar finnas vi tillgängliga för att stötta er i ert arbete. Detta kan ske via mail, telefon 
eller besök hos oss på Socialstyrelsen. Före midsommar vill vi dock gärna ha en form av ”delrapport”. Dvs skicka in 
arbetet i befintligt skick. Vi har för avsikt att vara klara med den första versionen av målbeskrivningarna till mitten 
av september.   
I samband med vårt utskick v 16 kommer ni att få ytterligare instruktioner, mallar samt en ”dummy-målbeskriv-
ning”, dvs ett exempel på hur en målbeskrivning kan se ut.  

201606-09 Ämnesrådsmöte Arbete/finslipning av målbeskrivningarna och kontakt med SoS  
20160920 Inskick av vår målbeskrivning Orofacial Medicin till SoS  
20170119 Ämnesrådsmöte Telefonmöte i ämnesrådet 

Nya medl i Ämnesrådet från 2017: Mia Westin (SOM ordf.) och Jenny Wiik (övr ledamot). 
Diskussion av utkast till målbeskrivningar för OFM. Vi har en del kritiska synpunkter. Svarsmail till SoS. 

 

201702-

201704 

Ett antal dokumentversioner och telefonmöten i ämnesrådet för att komma fram till 
1. Ämnesbeskrivning 
2. Målbeskrivningar i definitiv version 
3. Kursspecificeringar som underlag för SoS Konsekvensanalys 

 

20170327 Rundmail  
till ett stort antal medlemmar i SOM, handledare, ST, examinerade m fl med begäran om synpunkter på Ämnesbe-
skrivningen. Alla är i grunden positiva, en del framfört synpunkter på smärre justeringar/förbättringar av texten. 

 

20170602 Föreningsmötet SOM i Haparanda. 
SOM Ämnesråd har i veckan fått ett utkast ur föreskriftstexten, rörande Orofacial Medicin. Rapport av IvB på Före-
ningsmötet. Texten med definition av ämnesområdet samt de 19 delmålen visades på väggen. Några frågor ställ-
des från medlemmarna.. Föreningsmötet var positiva till utformningen. De medlemmar i Ämnesrådet som var på 
mötet i Haparanda hade även en enskild kortare genomgång. Beslutades påpeka till SoS om att ”andra systemsjuk-
domar” borde ändras till ”andra inflammatoriska systemsjukdomar”. 
Nu avvaktar vi att föreskriften går ut på remiss (förväntas ske under juni). 

 

20170620 Föreskrift och delmål ut på remiss från Socialstyrelsen. Orofacial medicin står med som en 9:e specialitet.  
20170908 Ämnesrådsmöte på Centralstationen i Stockholm för disk om SOM remissvar. 

Möte på Socialstyrelsen i Stockholm där vi fick sammanträffa med representanter för Behörighetsenheten. 

 

mailto:anders.wanman@odont.umu.se
mailto:Bjorn.Klinge@mah.se
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20170918 Mia skickat in remissvar från SOM på förslaget till föreskrifter och delmål OFM.  
20171117 Helene Klackenberg och Ragnhild Mogren rapporterat på Riksstämman om arbetet med bearbetning av remissva-

ren. Orofacial Medicin står med på listan över vad som föreslås bli nio specialiteter. 
 

20171117 Ämnesrådsmöte Mötesrum M12, bokat 11.30-13.30. Lunchsallad betalas av SOM. 

Inger v.B, Gunnar W, Inger W, Bengt H, Mia W. Johan B åb. 
Ulf M (070-366 0356) och Jenny W (070-600 4092) deltar per telefon 
Dagordning: 
1) var står vi idag med specialistfrågan:  

a) vi kan nog förvänta oss ett beslut före årsskiftet. 
b) Fira specialiteten 

2) hur arbetar vi vidare med specialistfrågan under det kommande året för god kvalitet och hållbar struktur inom 
ämnet och utbildningen 

a) Stöd från Socialstyrelsen. Möte/kontakt med kontaktperson på Behörighetsavdelningen ska ske. 
b) Nätverk med en huvudhandledare från varje landsting som utbildar?  
c) Representant från Svensk förening för Orofacial medicin?  
d) En sammankallande som också kan utgöra kunskapsbollplank? 
e) Stöd från Sveriges Folktandvårdsförening? Vi kan få återkomma till dem. 
f) Kommer varje landsting att utbilda? Ska vi ha knytning till fakulteter/utbildningsinstitutioner? Vilka landsting 
har NSATS-platser o/e uppdragsplatser idag? 

Linköping Uppsala/uppdragsutbildningar 

Örebro  

Jönköping  

Malmöhögskolan  

Göteborgsinstitutionen/VG  

Odontologiska institutionen Umeå universitet  

KI  

g) Koll på regler för ansökan om specialitet enligt ”särskilda skäl”: 
h) FAQ på hemsidan  

 Tandläkar- 
kategori 

Gamla utbildn. 
planen 

Nya delmålen enl. 
SoS 

Handledaren 

1 ST, examinerade 
enl gamla ST-pla-
nen (har haft 
handledare utan 
handledarutbild-
ning) 

ST ska skaffa in-
tyg (Bilaga 11) 
för varje delmål 
som uppfyllts. 

ST behöver kom-
plettera enl. nya 
delmålen, som 
också ska intygas 
(Bilaga 11). 

Intyg (ev särskild intygsmall från SoS) att 
handledaren haft kompetens nog: 
-som handledare (eftersom hen inte haft 
handledarutbildning 
-inom ämnet (eftersom hen inte är specia-
list)  
 
ST skickar med intyget till SoS vid dennes 
ansökan om specialistbehörighet. 

2 ST under utbild-
ning enl. gamla 
ST-planen (har 
handledare utan 
handledarutbild-
ning). 

ST kan fortsätta 
enligt gamla ut-
bildningspla-
nen. 
ST ska skaffa in-
tyg (bilaga 11) 
för varje delmål 

ST behöver kom-
plettera enl. nya 
delmålen, som 
också ska intygas 
(Bilaga 11). 

Handledaren gå handledarutbildning? 
 
Intyg om kompetens  
-inom ämnet (eftersom hen inte är specia-
list).  
 
ST skickar med intyget till SoS vid dennes 
ansökan om specialistbehörighet. 

3 Nya ST i närtid 
som börjar? 

 ST ska följa nya del-
målen och måste få 
alla delmål intygade 
(bilaga 11). 

HUR LÄNGE KAN MAN KÖRA PÅ DETTA 
(enl. ovan)?: 
-Handledaren gått handledarutbildning. 
-Intyg att handledaren haft kompetens nog 
i ämnet 

4 Nya ST i framti-
den 

 ST ska följa nya del-
målen och måste få 
alla delmål intygade 
(bilaga 11). 

Huvudhandledaren ska ha  
-specialistbehörighet 
-handledarutbildning 
-tjänstgöra på kliniken 

5 ”Gamla” sjukhus-
tandläkare 

Tdl ska skaffa 
intyg (Bilaga 11) 
för varje delmål 

Alla delmål måste 
intygas 

Kompetens genom många kurser och lång 
klinisk erfarenhet inom ämnesområdet. 
Detta ska någon intyga. 

 
3) är det andra frågor som Ämnesrådet ska hantera f.n. 
 
Minnesanteckningar förda vid möte Ämnesrådet SOM den 17/11 2017 i samband med Riksstämman, 12.00-13.00 

Närvarande: Inger von B, Bengt Hasseus, Gunnar Warfinge, Maria Westin, Inger Wårdh.  
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Ulf Mattsson och Jenny Wiik per telefon, Johan Blomgren åb 

Var står vi idag med specialistfrågan 
Behörighetsavdelningen på Sos tar över efter den juridiska avdelningen när beslut fattats om ny specialitet vilket innebär att vår 

kontakt Helene Klackenberg lämnar ärendet. Stein Björkman är odontologiskt sakkunnig på Behörighetsavdelningen. Vi kommer 

förmodligen att få namn på en kontaktperson. 

Hur arbetar vi vidare med specialistfrågan under det kommande året  
Gunnar påpekade att kriterier bör sättas för varje mål i den nya utbildningen, i syfte att tydliggöra utbildningens innehåll, och defi-

niera målen för utbildningen, typ ”Vad är det”. Vi i Ämnesrådet har rätt klart för oss vad vi åsyftat men vi behöver ha något som 
andra kan förstå och ha ledning av. Vår ursprungliga plan som lämnades till Sos + utbildningsplanen för den specialistekvivalenta 

utbildningen i Orofacial medicin bör kunna användas som underlag. Inger jobbar vidare med det. 

 
Både nationella ST- platser och regionala uppdragsutbildningar finns idag. Riktmärke för ungefärligt antal specialister kan vara 1,5 

specialist i orofacial medicin per 100 000 invånare. Nationella platser kommer troligen att finnas även för Orofacial medicin, dock 

frågetecken omkring ekonomi och ansökan.  
Göran Stegersjö är ordf i NSATS. Det beslöts att Bengt och Inger von B träffar Göran för ett inledande samtal om hur han ser på 

handledarfrågan.  

4/12 samlas Styrgruppen för ST-utbildningen 
Organisationen runt ST-utbildningen varierar lokalt. I regel står FTV för ST-utbildningen i samarbete med akademin och två års 

allmäntjänstgöring krävs idag för att vara behörig till ST-utbildning. Orofacial medicin får anpassas till det system som gäller för 

andra specialiteter men ämnet har idag inga ämnesföreträdare på fakulteterna/institutionerna. 

Huvudansvarig handledare (nytt begrepp) ska i den nya utbildningen finnas på den klinik ST-tdl tjänstgör, idag kan en huvudhand-

ledare (begreppet tas bort) finnas på distans. Detta krav kan begränsa antalet utbildningsplatser men undantag och lokala anpass-

ningar har diskuterats. Frågan uppkom om utbildning för handledare. 

Andra frågor än ST-frågan som Ämnesrådet ska hantera f.n. 
Översyn av SoS Nationella Riktlinjer 
En förfrågan från Sos om inventering inför en översyn av de Nationella riktlinjerna för tandvård har inkommit till SOM:s styrelse 

som svarar jakande att delta men önskar hjälp av Ämnesrådet i själva inventeringen. SoS vill ha in förslag på 5-20 ”beslutspro-

blem” senast 23 februari 2018. Maria översänder mailet från Sos till Ämnesrådet.  
Fira specialiteten 

Olika alternativ diskuterades; ett alternativ är 1,5 timme högtidsmöte före vårmiddagen vid Vår-SOM som styrelsen ”äger”, och 

där några företrädare och äldre bjuds in, till högtidsmötet och middagen. Tidningen kan ha en som dokumenterar. Beslöts att Mia 
förankrar i SOM styrelse, därefter om styrelsen finner förslaget bra (innebär även ett ekonomiskt ställningstagande till kostnaden 

för de inbjudnas middag) kontaktar Mia Vårmöteskommittén. Vi får i så fall hjälpas åt att göra en lista på personer som ska bjudas.  

Nästa möte sker per telefon, söndag kväll 10 dec 19.00 

171210 Ämnesrådsmöte Minnesanteckn. vid telefonmöte i ämnesrådet SOM den 10/12 kl 19.00-21.00 

Närvarande: Johan Blomgren, Inger von Bültzingslöwen, Bengt Hasseus, Ulf Mattsson, Mia Westin, 

Jenny Wijk, Inger Wårdh. Ej närvarande: Gunnar Warfvinge 

1. Rapport från Styrgruppsmötet 4/12 ang disk om närmaste årens organisation samt kurskompletter.  
16 st går fn ST-liknande utbildningen, den sista examineras 2019. Styrgruppen ansvarar för genomföran-

defrågor, det finns också en handledargrupp.  

Johan har hållit kurs om lagar och regelverk med kursintyg. 

En kurs om tandvårdsfobi har getts i Göteborg, en diplomkurs i oral motorik där också genetik ingår ges 

i Mun-H-Centers regi. En kurs finns i Jönköping om sällsynta diagnoser, ej varit tillgängligt för våra ST, 

men kan bli framöver.  

2.Handledarutbildning, vad finns det för planer på olika håll? 
Det kommer att bli formella krav på handledare enligt föreskriften, bl a specialist med handledarutbidn. 

Våra ST som gått den ST-liknande utbildningen kommer att kunna söka ”specialist enligt särskilda skäl” 

efter vissa kompletteringar.  

Handledaren för pågående ST i ST-liknande utbildningen behöver gå handledarutbildning. De under på-

gående ST-liknande utbildn ska inte behöva byta huvudhandledare. 

3. Hur jobba vidare med kriterier för varje delmål i den nya utbildningen, i syfte att tydliggöra utbild-

ningens innehåll och mål? 

Gunnar har gett oss ett exempel på dokument med lärandemål (patologi) där det i en särskild kolumn be-

skrevs vilka aktiviteter som behövs för dessa. Gunnar föreslog att vi arbetar med att tydliggöra lärande-

mål. Skulle kunna liknas vid våra målbeskrivningar för delmålen, som Ämnesrådet gjorde under vårmö-

tet 2016 i Karlstad. Ulf sänder under mötet detta dokument från ämnesrådets arbete. Detta skulle vi 

kunna utgå från.  Det beslutades att ha en arbetsdag runt dokumentet under vårmötet i Blekinge, när vi 

sett vad Socialstyrelsen beslutat och om målen förändrats. 

4. Rapport från samtal med Göran Stegersjö angående NSATS: Bengt, Inger vonB 
Det är troligt att nationella platser skapas även för Orofacial medicin. Ev tillskjuts mer pengar med an-

ledning av den nya specialiteten, disk kommer att föras vid NSATS aprilmöte. 

Orofacial medicin-ST är inte knutna till de 7 ”centra” som övriga ST-platser utan varje landsting har ord-

nat utbildningen lokalt. Det kommer att bli viktigt att lägga NSATS-platser där det finns erfarenhet av 

detta arbete. Nationella platser är avsedda för att säkra landets kompetensbehov. Den som får platsen för-

väntas kunna flytta på sig. 

Inger v B har samtalat med Georgios Tsilingaridis. Det finns 6 studierektorer, en representant sitter med i 

NSATS-mötena. De planerar att skapa SÖ-kurser, 24/1 ges en kurs i samhällsodontologi i Västra Göta-

landsregionen. Det finns även planer på att anordna handledarutbildning o kurser för SÖ-delmålen 
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5. Aktiviteter i samband med VårSOMmötet i händelse av beslut om specialitet 
Det planeras att fira specialiteten vid vårmötet i två delar, varav en mer föreläsningsinriktad information 

om hur man söker behörighet som är skild från själva firandet som kan ske innan middagen. Bengt och 

Inger påbörjar ett förslag till hedersgästlista till festligheterna i Blekinge – om denna tanke faller väl ut i 

vårmöteskommittén. Mia för disk i styrelsen och med vårmöteskommittén. 

6. ST-utbildningens hemsida (www.st-orofacial.dinstudio.se)  
Hemsidan betalas idag av Östergötland, bör finansieras av landstingen gemensamt på något sätt. Inger 

kommer att följa upp detta. 

6. Övriga frågor  
Mia informerade om att planer på revidering av nationella riktlinjer för vuxentandvård pågår men pro-

cessen runt detta arbete är oklar. Socialstyrelsen ska bjuda in till möte omkring hur arbetet ska göras. Vi 

avvaktar mer info. 

Bengt informerade om möjlighet att sända två personer till London för ca en månads auskultation/utbild-

ning i orofacial medicin, en från VG men kanske också en från landet i övrigt. Angående ansökningsför-

farandet och ekonomi, tas en diskussion i styrgruppen vid nästa möte måndag 12/3 på Eastmaninstitutet. 

H Klackenberg har föreslagit en kontaktperson (o ev möte) med behörighetsenheten på Socialstyrel-

sen. Vi kommer att få besked. 

Förslag från Lotta Sundelin, blivande Specialisttandvårdschef i Västra Götaland, att ha ett möte på tors-

dagen innan EAOM, angående en summit från Västra Götaland angående den nya specialiteten.  

Nästa möte ev 12/3 + vårmöte och telefonmöten däremellan. 

Vid pennan Inger Wårdh 
171213 Mail från Socialstyrelsen 

Skickat: den 13 december 2017 13:53 
Till: Anders Wänman; Christian Schaefer; Charlotte Ulin; Inger von Bültzingslöwen; Ken Hansen; Björn 
Klinge; Björn Klinge; Georgios Tseligkaridis; Georgios Tsilingaridis; Karin Hammarlund; Kerstin Gröndahl 
Kopia: Mogren, Ragnhild Ämne: Senaste nytt på ST-fronten...HSLF-FS 2017:77  

Hej,  

Nu är äntligen föreskrifterna beslutade! Tack alla för ert samarbete under denna tid. Ni som varit med 

på denna resa får här en beslutad -men inte tryckt version- av föreskrifterna inklusive målbeskrivning-

arna. Den officiella versionen (dvs. den som utkommer från trycket och kommer kunna laddas ner på 

hemsidan/ beställas) kommer ta sin lilla tid innan den finns tillgänglig (detta rör processen med trycke-

riet då det är ett omfattande arbete med sättning osv). Självklart kan ni sprida dessa dokument i era kana-

ler med reservation för att det kan bli vissa redaktionella ändringar framgent. Intygen kan vi ännu inte 

skicka ut då vi behöver redigera dessa med hjälp av tryckeriet. 

Vi återkommer med mer information på hemsidan så fort vi har möjlighet. Primärt är det nu behörighets-

avdelningarna som nu styr skutan framåt, det vill säga vad avser implementeringen och tillämpningen. 

Jag o de flesta i projektgruppen finns dock kvar på myndigheten o svarar på frågor efter bästa förmåga.  

Önskar er en Glad Lucia,  en god jul och gott nytt 2018 om vi inte hörs före dess!  

http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nyforeskriftfortandlakarnasst 

 

171213 Inger samtal med Bent Petersen som kommer att ge plats på Ftv-föreningens möte 24 januari 
att förankra/få stöd för en styr/huvudansvarighandledare-grupp för OFM. 

 

171218-22 Mail och telefonsamtal angående att ett delmål tagits bort 
Från: Inger von Bültzingslöwen [mailto:ingervonb@hotmail.com]  
Skickat: den 18 december 2017 00:26 
Till: Klackenberg Ingrao, Helene <Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se>; Mogren, Ragn-
hild <Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se> 
Ämne: ett delmål saknas 

Vid noggrann genomgång av delmålen i den delmålsbilaga som gick ut i samband med 
föreskriften 20171213 upptäcker vi nu att ett delmål i orofacial medicin, som funnits 
med hela tiden då vi arbetat med delmålen, plötsligt försvunnit. Jag bifogar en skri-
velse om detta och anhåller om att detta misstag rättas till (se separat skrivelse).  
Bästa hälsningar, Inger von Bültzingslöwen 

Ordförande i Ämnesrådet i Svensk förening för Orofacial Medicin 

18 dec. 2017 kl. 11:00 skrev Mogren, Ragnhild <Ragnhild.Mogren@socialstyrel-
sen.se>: 
Hej Inger! 

 

http://www.st-orofacial.dinstudio.se)/
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nyforeskriftfortandlakarnasst
mailto:ingervonb@hotmail.com
mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
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Målet om Odontologiskt omhändertagande vid funktionsnedsättningar tog vi bort 
som en följd av att vi tillförde det som blev delmål 18, Odontologiskt omhänderta-
gande vid medicinska, fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Vi 
gjorde bedömningen att det som stod i delmålet om Odontologiskt omhändertagande 
vid funktionsnedsättningar innefattas i det nya delmålet, och att det därmed inte till-
för något att ha med även ett eget delmål om detta.  
 Jag inser nu att vi borde ha kommunicerat detta till er i förväg, jag ber om ursäkt för 
att vi inte gjorde det.  Vänliga hälsningar, Ragnhild, Ragnhild Mogren, Utredare 

 

Från: Inger von Bültzingslöwen [mailto:ingervonb@hotmail.com]  
Skickat: den 18 december 2017 11:12 
Till: Mogren, Ragnhild <Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se> 
Kopia: Klackenberg Ingrao, Helene <Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se> 
Ämne: Re: SV: ett delmål saknas 

Hej! Det är inte logiskt eftersom delmål 18 är en odontologisk inriktning som rymmer 
odontologiska åtgärder på alla olika patientgrupper som finns definierade i de andra 
delmålen. Nu saknas de patientgrupperna som eget delmål. Det är INTE bra!!! 
Hälsningar, Inger 
 

Från: Mogren, Ragnhild <Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se> 
Skickat: den 18 december 2017 10:21 
Till: Inger von Bültzingslöwen 
Kopia: Klackenberg Ingrao, Helene; Björkman, Stein 
Ämne: SV: SV: ett delmål saknas  
Hej igen!  Jag förstår hur du menar. Samtidigt skulle det, om vi skulle behållit det tidi-
gare delmålet, nu i och med det nya målet finnas strecksatser som återkom på två 
ställen, och det är inte heller bra. Jag bedömer att detta inte borde göra någon prak-
tisk skillnad för utbildningens uppläggning eller kvalitet. Hälsningar, Ragnhild igen 

 
Från: Inger von Bültzingslöwen [mailto:ingervonb@hotmail.com]  
Skickat: den 19 december 2017 10:57 
Till: Mogren, Ragnhild <Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se> 
Kopia: Klackenberg Ingrao, Helene <Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se>; Björkman, 
Stein <stein.bjorkman@socialstyrelsen.se> 
Ämne: SV: SV: ett delmål saknas 

 Hej! Jag håller dessvärre inte med. Med ett sådant resonemang skulle man ju kunna 
ta bort 17 delmål och bara ha kvar det 18:e. Om man tittar på t ex endodonti skulle 
man i så fall på motsvarande sätt kunna bara behålla det 11:e delmålet som definierar 
odontologin och ta bort de andra. Det är ytterst olyckligt att detta delmål försvunnit! 
Vi borde ha diskuterat det. En hel patientkategori har på detta sätt minimerats till ett 
ord i sista delmålet, du ser ju i vår ursprungliga text så många viktiga grupper som 
ingick i delmålet om funktionsnedsättningar. Vi borde i så fall istället ha specificerat 
delmålet ytterligare istället.  
Är det överhuvudtaget juridiskt möjligt att göra något åt det nu? Hälsningar! Inger 
 
Från: Mogren, Ragnhild <Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se> 
Skickat: den 19 december 2017 10:52 Till: Inger von Bültzingslöwen 
Kopia: Klackenberg Ingrao, Helene; Björkman, Stein. Ämne: SV: SV: ett delmål saknas  

mailto:ingervonb@hotmail.com
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
mailto:ingervonb@hotmail.com
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
mailto:Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se
mailto:stein.bjorkman@socialstyrelsen.se
mailto:Ragnhild.Mogren@socialstyrelsen.se
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 Hej igen Inger! Jag ser, som sagt, ingen fara i detta eftersom de strecksatser som 
fanns i delmålet som togs bort återfinns i annat delmål. Vänliga hälsningar, Ragnhild 

  
Från: Inger von Bültzingslöwen [mailto:ingervonb@hotmail.com]  

Skickat: den 19 december 2017 12:05 
Till: Mogren, Ragnhild Kopia: Klackenberg Ingrao, Helene; Björkman, Stein 

Hej! Det känns faktiskt inte som att du svarar mig "på riktigt". Med stor respekt för din 
pedagogiska kompetens så är detta ju en fråga om ämnesinnehåll och struktur i en hel 
specialistutbildning. Ingen med ämnesspecifik kunskap har konsulterats. 
Vi får  väl försöka "runda hörnen" här i utbildningsplaneringen i framtiden och försöka 
förklara för verksamheten att detta delmål bara strukits utan diskussion, och lägga in 
utbildningskraven ändå men det är en mycket tråkig sak när det i övrigt blivit så bra. I 
övrigt ska jag inte upprepa vad jag skrivit nedan.  
Vi ska ju lägga upp utbildningen för en hel specialitet, vi talar om en av grundpelarna 
när det gäller patientkategorier i specialiteten. 
 Vad är svaret på frågan: "Är det överhuvudtaget juridiskt möjligt att göra något åt det 
nu?". 
 Hälsningar, Inger 
  
Från: Klackenberg Ingrao, Helene <Helene.Ingrao@socialstyrelsen.se> 
Skickat: den 19 december 2017 11:34 
Till: Inger von Bültzingslöwen; Mogren, Ragnhild Kopia: Björkman, Stein 
Hej Inger,  
Jag hade tänkte skiva ett mer omfattande svar men nu får det bli rakt på sak:  
Det som är beslutat är beslutat i detta skede, dvs det kan inte göras ändringar inom 
ramen för detta. I framtiden kommer föreskriften att följas upp ja, och då först kan 
nya ändringar tas med. När i tiden beror på behov, men enligt den regelplan som det 
beslutades om ska detta göras ett antal år efter ikraftträdande (ca 7 år).  Att vi inte 
har kommunicerat detta om delmålet med er må vara olyckligt (och tråkigt ni avser 
säga att det ”strukits utan diskussion”) eftersom vi hela tiden arbetat med att ha med 
er i detta arbete i den mån det varit möjligt, och med tanke på den process och de 
krav vi (egentligen) har haft att förhålla oss till (juridiskt endast ett externt remissför-
farande). 
Jag tycker att ni och vi istället nu får utifrån de givna förutsättningarna lösa detta ge-
nom era utbildningsplaner/förtydliganden. Hör av er om vi kan hjälpas åt i dessa delar. 
Blir det helt tokigt får vi ta oss an det framgent men just nu finns inget som kan göras 
juridiskt åt detta. 
Återkom om något är otydligt kring detta, Med vänlig hälsning, Helene  
  
 20171220-21 

Telefonsamtal Inger ringt Ragnhild Mogren och Helene Klackenberg 
F.n. går inget att göra åt att delmålet som gäller kognitiva funktionsnedsättningar för-
svunnit. Vi kan hänvisa till delmål 18 där de omnämns och därmed kan vi också lägga 
in de utbildningskrav vi anser, från ämnesföreningens sida. Föreskrifterna beräknas 
revideras inom c:a 7 år, då kan vi agera för att delmålet ska läggas tillbaka. 
Vi enas om det grundläggande positiva att OFM nu är specialitet och att vi får hantera detta 
t.v. 

180124 Inger v Bültzingslöwen avrapporterat vid möte i Sveriges Folktandvårdsförening (tandvårdsdirektö-
rerna) och förankrat att en samordningsgrupp behövs även framgent 

 

180312 Ämnesrådsmöte Möte (10-15) i Stockholm (Tdl-förbundets lokaler) ihop med ST Styrgrupp.   
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Representanter för SoS och representant för NSATS studierektorer inbjudna. 

1803-1806 Många underhandskontakter med SoS (Liza Edlund) av Inger per mail och telefon  
180524-26 Ämnesrådsmöte Arbetat med Lärandemål baserat på SoS delmål. Arbetet skett i 3 dagar i Äm-

nesrådet under VårSOM i Karlskrona.  

 

180611 Ämnesrådsmöte Möte (10-15) i Stockholm (Eastman), Ämnesrådet ihop med ST Styrgrupp 

som nu byter namn till Samordningsgrupp 

 

181005 Ämnesrådsmöte (kl 10-14.15) i Göteborg (Oral Medicin på Odontologen) 

Närvarande: Johan Blomgren, Inger von Bültzingslöwen, Bengt Hasseus, Ulf Mattsson, Mia Westin, 

Jenny Wijk, Inger Wårdh. Ej närvarande: Gunnar Warfvinge 

1. Fullfölja Lärandemålen som vi jobbade med i Karlskrona 

Påbörjad förnyad genomgång. Vi ska fullfölja genomgången vid telefonmöte söndag 28 oktober 

kl 18.00. Mia kan inte delta vid detta möte, men tar på sig att läsa med friska ögon och åter-

koppla senast 19 november. Vi ska även be några andra personer att läsa igenom och komma 

med synpunkter. Därefter avstämning Samordningsgruppen för ST-utbildn. OFM, möte 26 nov. 

2. Hur går det med specialistansökningar och andra frågor kopplat till ST 

Ulf Mattsson gratuleras, har blivit den första specialisten i OFM, med bevis från Socialstyrel-

sen. Ulf och Bengt Hasséus kommer att utgöra experter gentemot Socialstyrelsen vid bedöm-

ning av ansökningar om specialitet. De svåraste bedömningarna kommer att gälla seniora tand-

läkare med lång erfarenhet. 

3. Delmålet i OFM om funktionsnedsättningar 

Ligger med i Lärandedokumentet. 

4. Diskutera programmerad efterutbildning/vidareutveckling (efter ST-utbildning) i före-

ningens regi för framtida specialister, med särskild inriktning; följande ämnesområden (som är 

huvudgrupper inom OFM) har diskuterats i SOM Ämnesråd: 

Gerodonti 

Psykiatri/psykologi/ Tandvårdsfobi 

Kognitiva funktionshinder 

Oral medicin 

Medicinska riskpatienter 

Tankar att tas med i en framtida agenda för föreningen och Ämnesrådet. 

Beslutades att Ulf skriver en PM till SOM styrelse om reviderat upplägg för certifieringsutbild-

ning i oral medicin. Upplägget kan sedan utgöra underlag för ev framtida satsning på certifie-

ring även på andra områden, såsom gerodonti. 

5. Ämnesrådets sammansättning 2019. Inger v B och Bengt kommer att avgå ur Ämnesrådet. 

Mia kommer att avgå som SOM-ordförande och ur Ämnesrådet. Övriga sitter kvar.  

SOM:s nya ordförande och Samordningsgruppens nya ordförande efter Inger v B (som kommer 

att avgå som ordförande även från denna grupp) kommer automatiskt att erbjudas att ingå i Äm-

nesrådet. Därutöver ska ersättare för Bengt väljas in av SOM styrelse. Ämnesrådet innehåller 

f.n. 8 medlemmar, men kan enligt instruktionerna för ämnesrådet ha 9 medlemmar. Således ska 

1-2 medlemmar väljas in av SOM styrelse. 

6. Avrapportering på SOM Årsmöte på Riksstämman. Ska ske. 

7. Telefonmöte sö 28/10 kl 18.00. Ring tel 08-99 92 12; Möteskod: 165 987; Ordf. kod: 702163  
8. Nästa gemensamma möte Samordningsgruppen och Ämnesrådet  

26 november 10.00-15.00 på Eastman institutet i Stockholm 

9. Övriga frågor 

 

181114 Principiellt beslut om STÖDDOKUMENTET (f.d. Lärandemål) i SOM styrelse.  
181115 Avrapportering på SOM Årsmöte under Riksstämman i Göteborg  
181126 Ämnesrådsmöte (kl 10-15) i Stockholm (Eastman) ihop med ST Samordningsgrupp. Genomgång 

och förankring av Lärandemålen som nu således bytt namn till STÖDDOKUMENT. Konsensus om doku-
mentet. Läggs ut på SOM hemsida, öppna delen. 

 

181231 Ny sammansättning på Ämnesrådet fr o m 20190101 
Jenny Wiik (sammankallande), Johan Blomgren, Ulf Mattsson, Inger Wårdh, Gunnar Warfvinge, Pia 
Gabre (sammankallande i Samordningsgruppen för ST-utbildning), Wvi-Anne Sjöberg (ordför SOM), 
Carl-Otto Brahm, Martin Ljungberg 

 

 


