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Remiss – Förslag till föreskrifter och allmänna råd om
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 4.1.1-14145/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått tillfälle att yttra sig
över Socialstyrelsens föreslagna föreskrifter och allmänna råd gällande
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). IVO gör följande
ställningstaganden.
Sammanfattning
IVO instämmer i det remitterade förslaget till nya föreskrifter avseende
tandläkarnas ST. IVO ser särskilt positivt på ett tydliggörande av roller
och ansvarsfördelning mellan vårdgivare, verksamhetschef, handledare
och ST-tandläkare. De nya målbeskrivningarna fyller en viktig funktion
för att kunna göra en helhetsbedömning av specialisttandläkarens
kompetens. Det är positivt att examinationskravet har tagits bort och
ersatts med en bestämmelse om kontinuerlig bedömning av STtandläkarens måluppfyllelse. Utbildningsperspektivet stärks genom det
allmänna rådet om en samordnande studierektor. IVO bedömer att de
föreslagna föreskrifterna tillsammans med målbeskrivningarna för
specialiteterna kommer att förenkla IVO:s tillsyn av verksamheter där
utbildning bedrivs.
Författningsförslag
Nedan följer IVO:s synpunkter utifrån respektive paragraf.
2 kap. 2 §
Det är nödvändigt att målen i målbeskrivningarna kontinuerligt
revideras i linje med utvecklingen av vetenskap och beprövad
erfarenhet.
6 kap. 1 §
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IVO anser att det allmänna rådet till paragrafen i stället borde utgöra en
bindande bestämmelse och införas som ett andra stycke i paragrafen
med lydelsen ”Handledningen ska planeras in i den ordinarie
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tjänstgöringen för både ST-tandläkaren och handledaren.” Därmed
skapas bättre förutsättningar för vårdgivaren att till fullo säkerställa
tillräcklig handledning, då det kan föreligga en intressekonflikt mellan
utbildning/handledning och uppsatta produktionskrav under STtjänstgöringen.
6 kap. 2 §
IVO föreslår en redaktionell ändring så att kravet på att den
huvudansvariga handledaren ska tjänstgöra där ST-tandläkaren
huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring anges som en
egen punkt. Således inleds paragrafen med ”Den huvudansvariga
handledaren ska”, följt av tre punkter.
6 kap. 2 § p. 1 och 7 kap. 3 § första stycket
I dag finns inga tandläkare med bevis om specialistkompetens i
orofacial medicin vilket gör att kravet på ett sådant bevis för handledare
respektive extern handledare inom denna nya specialitet inte går att
uppfylla. IVO noterar att det saknas en övergångsbestämmelse för att
täcka upp för denna situation motsvarande de som finns i p. 4 i
övergångsbestämmelserna till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.
Allmänna rådet till 7 kap. 1 §
IVO anser att det allmänna rådet till föreskriften i 7 kap. 1 § bör ange
förtydligande av vad åtgärdsplanen bör innehålla, motsvarande det
allmänna rådet till 3 kap. 4 § i SOSFS 2015:8, nämligen justeringar i
den individuella utbildningsplanen, förändringar i verksamhetens
utbildningsinsatser eller tydligare krav på ST-tandläkarens insatser.
Detta för att kunna härleda och åtgärda bristande måluppfyllelse samt
tydliggöra att bedömningen av ST-tandläkaren ska ske enligt på
förhand kända och överenskomna metoder.
8 kap. 4-5 §§
IVO ser ett behov av att säkerställa kompetens beträffande tandläkare
från tredjeland. IVO välkomnar därför kravet på uppfyllelse av
kompetenskraven i målbeskrivningen samt att en handledare i Sverige
gör en bedömning av uppfyllelse av kompetenskraven vid
tillgodoräknande av delar av tjänstgöring från tredjeland.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Sabina
Wikgren Orstam. I handläggningen har inspektören Lars Svärd, juristen
Kerstin Risshytt samt avdelningsjuristen Tarja Keskimaula deltagit.
Föredragande har varit inspektören Clara Cordemans.

För Inspektionen för vård och omsorg

Sabina Wikgren Orstam
Clara Cordemans
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