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Beslut om att anta revidering av det nationella systemet för
tandläkares specialisttjänstgöring
Ärendebeskrivning
Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess
finansiering. Systemet har reviderats under årens lopp, senast 2004 och nu behöver
det ske igen. Revideringen syftar till att uppdatera systemet till dagens kontext så att
det dels är i linje med nya föreskrifter på området, dels möjliggör att regionerna får
större utväxling av sin finansiering av systemet. Genom ett antal justeringar kan
systemet anpassas till dagens situation. Dessa är följande:
•1 Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering i
systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna regionen.
• 2 De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen
(RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga mån skall följa
hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.
• 3 Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin som finansierats gemensamt via
interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna permanentas.
• 4 Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring,
NSATS, föreslås ansvara för att genomförandeplan, övergångsregler och övriga
rutiner och stöd för verkställande av de föreslagna förändringarna tas fram.
• 5 Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023.
Styrelsen för SKR har vid sitt sammanträde den 18 september 2021 beslutat att
rekommendera regionerna att var och en för sin del godkänna det reviderade systemet.
Enligt punkt 1 innebär detta att region Jämtland Härjedalen själva får förvalta ca 682 000kr
per år avsett för en nationellt sökbar ST-tjänst (pågår ca 3 år/ utbildning). Noterbart är dock
att summan ej räcker för en heltidstjänst i ST sammanhang, varför ca 4-500 000kr
ytterligare kommer att behövas per år för att finansiera tjänsten. Tjänsten bedöms vara av
stor vikt för regionens tandvård generellt sett, och för Folktandvården i synnerhet, som ett
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led i att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt för att kunna arbeta bort de köer som finns
idag.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom det reviderade systemet för
tandläkares specialisttjänstgöring.
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Hans Svensson
Regiondirektör
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