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Frågor och svar om tandläkarnas ST
Hur gör man om man har påbörjat en ST enligt äldre
föreskrifter och vill fortsätta enligt HSLF-FS 2017:77?
Den som vill ansöka enligt det nya regelverket, HSLF-FS 2017:77, måste uppfylla samtliga krav i den nya målbeskrivningen. Verksamhetschef och huvudansvarig handledare måste i varje enskilt fall bedöma vad den enskilda STtandläkaren kan få tillgodoräkna sig från sin tidigare ST.

En del tandläkare, oftast med en lång klinisk erfarenhet,
har arbetat under längre eller kortare period som
sjukhustandläkare, hur kommer Socialstyrelsen bedöma
den gruppen?
Det finns inga övergångsbestämmelser i de nya föreskrifterna. Den som vill ansöka enligt det nya regelverket, HSLF-FS 2017:77, måste uppfylla samtliga krav
i den nya målbeskrivningen, detta gäller även kravet på minst tre års klinisk
tjänstgöring under handledning. Då orofacial medicin är en ny specialitet kan sökande inte uppfylla kravet om att huvudansvarig handledare och extern examinator ska ha specialistkompetensbevis i den sökta specialiteten (eftersom det ännu
inte finns specialister inom orofacial medicin att tillgå). Sjukhustandläkare som
vill ansöka om specialistkompetensbevis i orofacial medicin ska därför i sin ansökan beskriva på vilka grunder verksamheten bedömt att hans eller hennes huvudansvariga handledare och extern examinator varit lämplig för den rollen.
Detta bör göras genom ett dokument som förtydligar den efterfrågade informationen och som skrivs på av huvudansvarig handledare och verksamhetschef (observera att det inte finns någon blankett för detta dokument).
Även den som varit huvudansvarig handledare åt dem som gått ”ST-liknande utbildning” eller tjänstgjort som sjukhustandläkare under många år ska vid ansökningstillfället redovisa att han eller hon uppfyllt kraven i föreskrifterna och målbeskrivningen.
I de fall där sjuhustandläkaren inte har en behörig huvudansvarig handledare
som intygar uppnådd kompetens åt honom eller henne ska en beskrivning av på
vilka grunder verksamheten bedömt att hans eller hennes huvudansvariga handledare varit lämplig för den rollen bifogas ansökan. I annat fall kan sjukhustandläkarna invänta att behörig huvudansvarig handledare att tillgå. Socialstyrelsen
gör alltid en individuell bedömning i varje enskilt ärende utifrån inkomna handlingar.
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Jag kommer antagligen att få legitimation som tandläkare
under hösten 2018. Kan jag välja om jag vill söka enligt
SOSFS 1993:4 eller måste jag genomföra ST enligt de nya
föreskrifterna HSLF-FS 2017:77?
Om du får legitimation som tandläkare under hösten 2018 betyder detta att du
ska söka enligt HSLF-FS 2017:77.
Övergångsbestämmelsen innebär att det är möjligt att fullfölja en påbörjad ST
enligt SOSFS 1993:4 i fem år framåt för den tandläkare som fått legitimation i
Sverige, eller motsvarande bevis om behörighet i annat EES-land, före den 1 juni
2018. Ansökan om bevis om specialistkompetens enligt detta regelverk måste då
ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 31 maj 2023.

Jag är utbildad specialist från land utanför EU/EES och
har precis fått svensk tandläkarlegitimation, hur gör jag
för att få mitt specialistkompetensbevis erkänt i Sverige?
Enligt 8 kap. 4 § HSLF-FS 2017:77 kan den tandläkare som har ett bevis om
specialistkompetens från tredjeland i en specialitet efter att ha fullgjort tjänstgöring som motsvarar två års allmän tandläkarpraktik och tre års specialiseringstjänstgöring få ett bevis om specialistkompetens i motsvarande specialitet i Sverige om han eller hon genomför minst ett års specialiseringstjänstgöring i
Sverige efter att ha fått svensk legitimation, uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen för specialiteten, och uppfyller kraven i övrigt enligt HSLF-FS
2017:77.
Första steget är att få svensk tandläkarlegitimation. Därefter ska tandläkaren
vända sig till en vårdgivare för att ansöka om ST i en specialitet som motsvarar
den man har från tredjeland. Han eller hon ska sedan genomföra minst ett års
specialiseringstjänstgöring i Sverige efter att ha fått svensk legitimation. Under
ST i Sverige ska verksamhetschef och den huvudansvariga handledaren kontrollera att tredjelandsspecialistens kompetens motsvarar den kompetens som krävs
för specialistkompetens-bevis i Sverige
Om bedömningen visar att tandläkaren inte uppfyller alla kompetenskrav i målbeskrivningen ska specialiseringstjänstgöringen kompletteras. Detta kan innebära att specialiseringstjänstgöringen behöver förlängas för att ST-tandläkaren
ska uppfylla samtliga kompetenskrav i målbeskrivningen.
I de anvisningar som tagits fram om ansökan om specialistkompetensbevis enligt
HSLF-FS 2017:77 kan man finna mer information om ansökningsprocessen.
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Måste den huvudansvariga handledaren tjänstgöra där STtandläkaren genomför sin huvudsakliga ST?
Enligt HSLF-FS 2017:77 ska den huvudansvariga handledaren tjänstgöra där
ST-tandläkaren genomför sin huvudsakliga specialiseringstjänstgöring.
Socialstyrelsen tar inte ställning i frågor om upplägg av specialiseringstjänstgöringen utan gör sin bedömning först när en komplett ansökan inkommit till myndigheten. Det är verksamhetschefen vid det tjänstgöringsställe där ST- tandläkaren genomför sin huvudsakliga specialiseringstjänstgöring som ska utse en
huvudansvarig handledare. I de fall Socialstyrelsen vid utredning av ansökan ser
att handledningen sett ut på annat sätt än vad som framgår av föreskrifterna utreder Socialstyrelsen detta i det enskilda ärendet.
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