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Socialstyrelsens föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden  
(SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiserings- 
tjänstgöring;

beslutade den 27 juni 2014.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 1 patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 1993:4) Tandläkarnas specialiseringstjänstgö-
ring 

dels att texten direkt under rubriken ”Föreskrifter” ska ha följande 
lydelse, 

dels att det i föreskrifterna närmast före rubriken ”Målbeskriv-
ningar” ska införas ny text samt närmast före den texten en ny rubrik 
av följande lydelse.

Föreskrifter
Socialstyrelsen föreskriver följande vad gäller indelning och benäm-
ning av specialiteter där specialistkompetens kan uppnås, målbeskriv-
ningar, specialiseringstjänstgöringens omfattning, godkännande av 
klinik för specialiseringstjänstgöring, intyg om genomförd specialise-
ringstjänstgöring samt bevis över specialistkompetens.

Indelning och benämning av specialiteter där specialist- 
kompetens kan uppnås
De specialiteter inom vilka specialistkompetens kan uppnås är

1. pedodonti,
2. ortodonti, 
3. parodontologi, 
4. oral kirurgi, 
5. endodonti,
6. oral protetik,
7. odontologisk radiologi, och
8. bettfysiologi.
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Denna författning träder i kraft den 23 juli 2014.

Socialstyrelsen

ANNIKA NORDLANDER FINN

 Lisa van Duin
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