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 S pecialisttandvården har sedan 1980-ta-
let, då den senaste av de i dag åtta speci-
aliteterna etablerades, successivt byggts 
ut. Huvuddelen av landets specialister 
är anställda inom landstingens folktand-

vårdsorganisationer, cirka åtta procent är verk-
samma på de odontologiska institutionerna och 
en något mindre andel är privatpraktiserande el-
ler anställda av vårdbolag. De senaste decennier-
nas utbildade specialister har i allmänhet fått sin 
specialistutbildning inom landstingsorganisatio-
nerna. Landstingen har också länge gemensamt 
finansierat majoriteten av utbildningarna. 

Sedan början av 2000-talet finns en nationell 
samordningsgrupp för tandläkarnas specialise-
ringstjänstgöring (nsats). Gruppen, som leds av 
Sveriges Kommuner och Landsting (skl), är sam-
mansatt av representanter för landsting och re-
gioner. Representanter från Socialstyrelsen och 
tandläkarutbildningar är adjungerade. 

nsats har som primärt syfte att administrera 
den landstingsgemensamma finansieringen lik-
som ett uppdrag att prognostisera framtida be-
hov av resurser. För att underlätta planeringen 
i olika delar av landet finns en regionindelning 
inom nsats: Norra regionen, Stockholmsregio-
nen, Södra regionen, Västra regionen samt Mel-
lersta regionen. 

Norra regionen omfattar de fyra nordligaste 
landstingen, Stockholmsregionen inkluderar 
Gotland, Västra regionen motsvarar Västra Gö-
talandsregionen, Södra regionen innefattar Re-
gion Skåne samt Blekinge, Hallands, Kalmars 
och Kronobergs läns landsting och Mellersta 
regionen omfattar resterande nio landsting från 
Gävleborg i norr till Jönköping i söder. 
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Landstingen har kommit överens om att ge-
mensamt finansiera 64 specialistutbildnings-
platser (nsats-platser). Varje landsting tillför 
medel i paritet med antalet invånare i respektive 
landsting och varje nsats-region har att anordna 
utbildning för ett bestämt antal utbildningsplat-
ser. Det har ansetts viktigt att ett antal etablerade 
utbildningskliniker finns för att få kontinuitet i 
ut bildningsutbudet. nsats-platserna annonse ras 
i Tandläkartidningen och är sökbara för alla tand-
läkare som vid tillsättning av tjänsterna bedöms 
enligt en gemensam meritvärdering (http://
www.folktandvarden.se/spe  ci a list ut bild  ning-
for-tandlakare). 

Förutom nsats-platserna finansierar lands-
tingen gemensamt också två utbildningsplatser 
vid varje tandläkarutbildning (nsats/fakultets-
platser). Detta görs för att stärka institutioner-
nas möjlighet att klara rekrytering av framtida 
lärarresurser. Antalet tandläkare på dessa utbild-
ningsplatser är fler än åtta beroende på att tjäns-
terna oftast kombineras med annan tjänstgöring, 
vanligtvis forskarutbildningstjänster. 

Ytterligare ett antal utbildningar, så kallade 
»uppdragsutbildningar«, finansieras av flera 
lands ting, några tandläkarutbildningar samt en-
staka privata vårdgivare. Vanligtvis sker detta 
för att säkerställa kompetenstillgången för det 
egna landstingsområdets medborgare. Såväl 
den kliniska som den teoretiska utbildningen 
genomförs vanligtvis på av Socialstyrelsen god-
kända utbildningsinstitutioner, även om delar 
av den kliniska utbildningen kan förläggas vid så 
kallade annexkliniker. Medan antalet uppdrags-
utbildningar varierar över tid är antalet nsats-
platser konstant, även om inriktningen avseende 
specialitet kan förändras.

Åren 2006 och 2009 hade en arbetsgrupp inom 
nsats som uppdrag att ta fram ett samlat natio-
nellt underlag för planeringen av specialistut-
bildningen. Avsikten har varit att undersöka hur 
många specialister som vid en given tidpunkt 
finns verksamma i Sverige och hur resursen kan 
förväntas påverkas över tid av pensioneringar 
och tillskott genom utbildningar. Mättidpunkter 
har varit 2006, 2009, 2012, 2015 och 2018. Det 
första planeringsunderlaget, omfattande perio-
den 2006–2015, färdigställdes 2008 [1]. Denna 
presentation redovisar resultatet för perioden 

SAMMANFATTAT Andelen specialister av 
Sveriges tandläkarkår är hög och tack vare 
specialistutbildningens omfattning tycks 
den vara oförändrad de närmaste nio åren, 
visar en undersökning.
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»Syftet med denna undersökning var att skapa ett 
underlag för regionernas specialistresursplanering.«
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2009–2018. Delar av materialet har redovisats av 
skl [2]. 

Syftet med denna undersökning var att skapa 
ett underlag för regionernas specialistresurspla-
nering [2] samt att få en bild av den geografiska 
fördelningen av dagens specialistresurser liksom 
information om ålder och könstillhörighet för de 
tandläkare (st-tandläkare) som var under ut-
bildning årsskiftet 2009/2010. 

material och metod
I december 2009 skickades en enkät ut till alla 
landstingsorganisationer. Enkäten innehöll en 
förfrågan om antalet verksamma specialister i 
respektive landstingsområde den 31 december 
2009 samt deras ålder. Privat verksamma spe-
cialister inkluderades liksom specialister verk-
samma på tandvårdsutbildningarna. Med verk-
samhet avsågs såväl kliniska som administrativa 
funktioner. Förutsättningen var att det skulle 
bedömas vara av värde för tandvårdsverksam-
heten och tandvårdsutbildningarna att utövaren 
hade en specialistutbildning. Någon precisering 
av hur stor del av utövarnas verksamhet som var 
klinisk specialistverksamhet gjordes inte. 

De huvudmän som ansvarade för specialist-
utbildningskliniker inom sina områden fick en 
kompletterande enkät avseende de aktuella st-
tandläkarnas antagningsår, ålder och kön liksom 
bostadsort vid antagandet till utbildningarna. 
Dessutom efterfrågades i vilken del av landet 
som nsats-specialisterna, som examinerats un-
der tidsperioden 2006–2009, hade fått sin första 
anställning, alternativt startat sin verksamhet, 
efter examination. 

resultat
I tabell 1 redovisas kartläggningen av verksamma 
specialister samt en framskrivning med förestå-
ende pensioneringar (> 65 år). I slutet av år 2009 

  TABELL 1. Specialistresurser i Sverige 2009-12-31. Kartläggning och framskrivning med pensionsavgångar.

Bettfys Endod:ti
Odont
Radiol

Oral
kirurgi

Oral
Protetik Ortod:ti Parod Pedod:ti TOTALT

Antal 31/12 2009 40 39 39 127 130 224 100 80 779

> 65 år fram t o m 2012 2 8 7 26 17 38 18 10 126

Antal 31/12 2012 38 31 32 101 113 186 82 70 653

> 65 år fram t o m 2015 7 4 7 9 16 23 18 7 91

Antal 31/12 2015 31 27 25 92 97 163 64 63 562

> 65 år fram t o m 2018 5 3 4 18 11 16 13 13 83

Antal 31/12 2018 26 24 21 74 86 147 51 51 479

> 65 år under perioden  
2010–2018, antal 14 15 18 53 44 77 49 30 300
> 65 år under perioden  
2010–2018, % 35 38 46 42 34 34 49 38 39
Antal verksamma > 65 år  
(31/12 2009) 5 11 6 15 15 28 10 5 95

fanns enligt undersökningen 779 yrkesverksam-
ma specialisttandläkare. Flest antal specialister 
finns inom ortodontispecialiteten, följt av oral 
protetik och oral kirurgi. Under de kommande 
nio åren kommer cirka 39 procent av specialis-
terna uppnå pensionsålder (> 65 år). Störst andel 
förväntade pensionsavgångar finns inom par-
odontologispecialiteten, 49 procent, medan 34 
procent av specialisterna inom oral protetik och 
ortodonti kommer att uppnå 65 års ålder under 
perioden till och med 2018. Förutom dessa 779 
specialister tillkommer 96 specialister > 65 år 
som var verksamma vid tidpunkten för under-
sökningen (2009-12-31).

De olika regionerna uppvisar något varierande 
procentandelar vad gäller framtida pensione-
ringar. 45 procent av Stockholmsregionens spe-
cialister blir 65 år fram till 2018 medan motsva-
rande andel i Norra regionen är 26 procent. De 
övriga regionerna uppvisar värden mellan 35 och 
40 procent. En orsak till Stockholms högre pro-
centtal är att en stor andel av specialisterna i oral 
kirurgi och parodontologi (61 procent) i Stock-
holmsregionen beräknas uppnå 65 års ålder un-
der de kommande nio åren.

»Under de kommande nio åren kommer cirka 39 procent 
av specialisterna uppnå pensionsålder (> 65 år). 
Störst andel förväntade pensionsavgångar finns inom 
parodontologispecialiteten …«

»De olika regionerna uppvisar något varierande 
procentandelar vad gäller framtida pensioneringar. 45 
procent av Stockholmsregionens specialister blir 65 år 
fram till 2018 medan motsvarande andel i Norra regionen 
är 26 procent.« 
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Antalet specialister i relation till invånarantal i 
respektive region varierar (tabell 2). Ett markant 
lägre antal specialister i ortodonti och pedodonti 
är verksamma i Stockholmsregionen. Antalet 
endodontister är lägst i Södra regionen medan 
antalet parodontologer är lägre i Mellersta regio-
nen jämfört med de övriga regionerna. 

En omfattande specialistutbildning pågår 
(tabell 3). Förutom de 64 st-platserna som fi-
nansieras gemensamt av landstingen beräknas 
72 ytterligare specialister examineras under de 
kommande tre åren. Flertalet av dessa är upp-
dragsutbildningar som finansieras av enskilda 
landsting/regioner medan 16 är nsats/fakultets-
platser och platser som tandläkarutbildningarna 

finansierar själva. Tillskottet under de närmaste 
tre åren kan beräknas bli 136 specialister. Det 
sannolika tillskottet av specialister åren 2012–
2018 kan inte till fullo klarläggas eftersom fram-
förskrivningen av antalet uppdragsutbildningar, 
av naturliga skäl, inte är möjlig att förutse. I ta-
bellen är endast de »fasta« nsats-platserna in-
kluderade under perioden 2012–2018. Samman-
taget beräknas under nioårsperioden minst 266 
specialister tillkomma genom i dag kända specia-
listutbildningar.

I tabell 4 har resultaten redovisade i tabell 1 
och 3 sammanställts. Hänsyn har tagits både till 
2009 års bedömning av antalet verksamma spe-
cialister, beräknade framtida pensionsavgångar 

  TABELL 2. Specialistresurser per specialitet och region (per 100 000 inv).

Bettfys Endod:ti
Odont
radiol

Oral 
kirurgi

Oral
protetik Ortod:ti Parod Pedod:ti

Norra regionen 0,46 0,46 0,80 1,14 1,83 2,40 0,80 0,97

Mellersta regionen 0,44 0,33 0,33 1,50 1,21 2,45 0,73 0,77

Stockholmsregionen 0,38 0,47 0,32 1,61 1,33 1,57 1,33 0,52

Västra regionen 0,44 0,70 0,63 1,01 1,58 2,97 1,08 1,20

Södra regionen 0,43 0,24 0,50 1,23 1,30 2,65 1,33 0,97

  TABELL 4. Nettoförändring genom pensionsavgång samt utbildning. 

RIKET Bettfys Endod:ti
Odont
radiol

Oral
kirurgi Ortod:ti

Oral
protetik Parod Pedod:ti TOTALT

Antal 2009 40 39 39 127 224 130 100 80 779

Antal 2012 46 38 43 124 214 138 99 87 789

Antal 2015 43 36 40 126 206 133 87 88 759

Antal 2018 43 36 41 120 209 132 81 83 745

Diff. 09–18, antal 3 -3 2 -7 -15 2 -19 3 -34

Diff. 09–18, % 7,5 -8 5 -5,5 -7 1,5 -19 3,7 -4,3

  TABELL 3. Tillskott genom utbildning, NSATS-platser, fakultetsplatser och uppdragsplatser.

RIKET Bettfys Endod:ti
Odont
radiol

Oral
kirurgi

Oral
protetik Ortod:ti Parod Pedod:ti TOTALT

Antal 2009–12 8 7 11 23 25 28 17 17 136

Antal 2012–15 4 2 4 11 11 15 6 8 61

Antal 2015–18 5 3 5 12 10 19 7 8 69

Antal 2009–18 17 12 20 46 46 62 30 33 266

  TABELL 5. Tandläkare under specialistutbildning. 

Typ av utbildningsplats Antal ST
Medelålder vid 

utbildningsstart sd range Kvinnor, %
 

Män, %
NSATS 64 35 5 29–51 73 27

NSATS/Fak 17 35 5 28–48 71 29

Uppdragsutbildning 55 37 7 29–57 55 45

Totalt 136 36 6 28–57 66 34
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(tabell 1) och det beräknade tillskottet genom ut-
bildningarna (tabell 3). En marginell minskning 
av antalet specialister under perioden registre-
rades. Största minskningen gäller för parodonto-
login medan bettfysiologin beräknas ha en viss 
ökning av antal befintliga specialister. 

Figur i anger var specialister utbildade på 
nsats-platser och examinerade under åren 
2006–2009 fått sin första anställning efter avslu-
tad utbildning. Flertalet av de specialister som 
utbildats i Södra, Stockholms och Västra regio-
nerna fick sin första anställning eller påbörjade 
sin verksamhet i den region som de utbildats i, 
medan specialister utbildade i Norra och Mel-
lersta regionen i större utsträckning påbörjade 
sin första verksamhet i någon av de andra regio-
nerna. Sammantaget hade sju (7,4 procent) av de 
nyutexaminerade nsats-utbildade specialister-
na flyttat utomlands för sin första tjänstgöring. 

Motsvarande uppgift avseende de uppdragsut-
bildade specialisterna finns inte, men majorite-
ten av dessa antas arbeta inom det landstingsom-
råde som bekostat utbildningen.

Den gemensamma finansieringen innebär att 
landstingen förutsätter att antagningen till st-
platserna, oavsett var i landet utbildningsklini-
ken finns, baseras på det gemensamma meritvär-
deringsinstrumentet och att bedömningen sker 
på likvärdigt sätt oavsett var de är anställda eller 
har sin verksamhet. Figur ii visar var tandläkarna 
var verksamma vid antagandet till de nsats-ut-
bildningar som finns i respektive region. Flerta-
let tandläkare antagna till nsats-platser i Södra, 
VG- och Stockholmsregionen var också vid an-
tagningstidpunkten verksamma i dessa regioner 
medan antagningen till st-platserna i Mellersta 
och Norra regionen hade en större geografisk 
spridning vad gäller de antagnas »hemort«.

I tabell 5 beskrivs åldern för de 136 st-tandlä-
karna vid antagningstillfället liksom könsfördel-
ningen för de studerande på såväl nsats-platser 
som uppdragsutbildningsplatser. Den blivande 
specialisten var i medeltal 36 år då utbildningen 
påbörjades. Något lägre ålder för nsats- och fa-
kultetsplatser jämfört med uppdragsutbildningar 
konstaterades. Toltv st-tandläkare var < 30 år vid 
antagningstillfället medan elva var > 45 år. Med-
elåldern vid antagandet skiljer sig något mellan 
de olika disciplinerna. Blivande pedodontister 
och ortodontister hade den lägsta medelåldern 
vid påbörjad utbildning, 33 respektive 34 år, me-
dan st-tandläkarna i de övriga specialiteterna 
hade en medelålder på 36–37 år då de påbörjade 
sin utbildning.

Figur I. Geografisk rörlighet: Utbildningsregion respektive 
anställningsregion för NSATS-specialister. 
Uppföljningen avser de nSatS-specialister som examinerats åren 2004–2009.
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Figur I I. Tandläkarens hemregion vid antagning till NSATS-plats. 
Avser pågående nSatS-utbildning 2009-12-31.
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»Blivande pedodontister och ortodon-
tister hade den lägsta medelåldern vid 
påbörjad utbildning, 33 respektive 34 
år …«
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  TABELL 6. Tandläkare under specialistutbildning, könsfördelning och specialitet.

Typ av utbildningsplats Kvinnor, % Män, %

Andel kvinnor bland ST-tandläkare/specialitet, %NSATS 73 27

NSATS/Fak 71 29

Bettfys Endo:ti
Odont
radiol

Oral
kirurgi

Oral
protetik Ortod:ti Parod Pedod:tiUppdragsutbildning 55 45

Totalt 66 34 63 50 90 56 56 79 50 86

Över 70 procent av nsats- och fakultetsplat-
serna innehades av kvinnor (tabell 6). Uppdrags-
utbildningarna hade en jämnare könsfördelning 
men fortfarande kvinnlig dominans. Andelen 
kvinnor bland st-tandläkarna varierar med av-
seende på specialitet från 50 procent bland st-
tandläkarna i endodonti och parodontologi till 
86 procent och 90 procent bland de under utbild-
ning inom pedodonti och odontologisk radiologi.

Enkäten innehöll också en förfrågan om ak-
tuella vakanser vad gäller landstingstjänster för 
specialister samt hur landstingen bedömde den 
framtida behovsutvecklingen. Landstingen upp-
gav att antalet vakanser 2009-12-31 motsvarade 
31 tjänster inom landstingsorganisationerna. 
Ingen tydlig bild gavs vad gäller kommande be-
hov. 

diskussion
I denna studie har datainsamlingen genomförts 
inom landstingsorganisationerna (folktandvår-
den eller landstingens beställarorganisationer) 
som också har lagstadgat ansvar för att specia-
listresurser finns tillgängliga för medborgarna. 
Insamling av dessa data kräver personlig kun-
skap och kontakter. Självklart finns det svaghe-
ter i förfarandet och noggrannheten kan variera. 
Att en del specialister är organiserade inom sjuk-
vårdsförvaltningarna, verksamma privat (helt 
eller delvis) och fakultetsanställda kan lokalt ha 
inneburit vissa svårigheter vid datainsamlingen. 

En samlad information om personer med spe-
cialistbehörighet finns i Registret över hälso- och 
sjukvårdspersonal (hosp) som administreras 
av Socialstyrelsen. hosp innehåller endast in-
formation om behörighet, men Socialstyrelsen 
redovisar årligen rapporter om tillgång på och 
arbetsmarknad för tandläkare och specialister 
[3, 4]. Data i dessa rapporter emanerar från en 
samkörning av hosp och den så kallade lisa-da-
tabasen [5]. Den senare har personnummerbase-
rade uppgifter från arbetsmarknadssektorn. Har 
personen, oavsett verksamhet, utfört någon form 
av ekonomiskt ersatt arbete > 4 timmar under 
november månad, det år rapporten avser, betrak-
tas han/hon som sysselsatt inom sin specialitet. 
I Socialstyrelsens rapporter från 2010 [3, 4], som 
innefattar information från 2007, anges antalet 
sysselsatta specialister (< 65 år) inom tandvården 
eller tandvårdsutbildningar till 829 stycken. Dis-
krepansen mellan Socialstyrelsens uppgifter och 

resultatet i denna undersökning (50 specialister) 
kan hänföras till bland annat skilda tidpunkter 
för registrering, osäkerhet i Socialstyrelsens mät-
ning avseende specialistens verksamhetsart lik-
som bortfall på grund av registreringsförfarandet 
i denna undersökning. 

Antalet verksamma specialister > 65 år är rela-
tivt stort (tabell 1). Vår erfarenhet är att antalet 
specialister som fortsätter att arbeta efter 65 års 
ålder har ökat de senaste åren, sannolikt på grund 
av att lagstiftningen om rörlig pensionsålder för-
ändrats. Ytterligare förändring i lagstiftningen 
har aviserats och om sådan sker kan detta inne-
bära att än fler specialister kommer att vara verk-
samma efter 65 års ålder i framtiden. Verksam-
hetsgraden är sannolikt lägre för gruppen > 65 år, 
men studien innehåller inte någon information 
om den exakta verksamhetsgraden för någon av 
grupperna. 

Det finns skillnader mellan specialistresurser i 
olika delar av landet. Små sådana generellt, för-
utom för ortodontin och pedodontin där Stock-
holmsregionen har betydligt mindre resurser 
jämfört med de övriga regionerna. Antalet spe-
cialister i parodontologi har minskat sedan förra 
planeringsunderlaget togs fram [1] och tycks 
minska även de kommande åren. 

Att specialister utbildas innebär inte per se 
att de i framtiden kommer att tillföras specia-
listresurserna i landet. Samlad information om 
specialistutbildningens »verkningsgrad« finns 
egentligen inte, men enligt Socialstyrelsens be-
räkningar [3, 4] framgår att cirka fem procent 
av specialisterna (< 65 år) inte är verksamma i 
tandvårdsverksamheter. Ett relativt stort antal av 
de tidigare examinerade (hosp) är dessutom bo-
satta utomlands. I denna undersökning framkom 
att cirka sju procent av de specialister (nsats-
utbildningar) som examinerades under perio-
den 2006–2009 flyttade utomlands för sin första 
tjänstgöring/verksamhet (figur ii). Fullständig 
information vad gäller specialisters migration till 
och från Sverige finns inte i dag. 

Av naturliga skäl kunde inte antalet framtida 
uppdragsutbildningar beräknas. Författarna be-
dömer det som sannolikt att sådana kommer att 
äga rum också efter 2012. Redan under inneva-
rande år (2010) har ett flertal uppdragsutbild-
ningar startat varför tillskottet av nya specialis-
ter efter år 2012 kommer att bli högre än det som 
anges i tabell 3. 
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Dagens st-tandläkare var i 35-årsåldern då 
hon/han antogs till utbildningen. Man kan anta 
att flertalet st-tandläkare vid denna tidpunkt 
hade varit kliniskt verksamma i cirka tio år. I me-
ritvärderingen har erfarenhet av tandvård en re-
lativt stor tyngd upp till fem års yrkeserfarenhet. 
En mindre andel av st-tandläkarna var < 30 år vid 
antagandet och flertalet av dessa var verksamma 
på tandläkarutbildningarna. Någon åldersgräns 
uppåt för antagning till specialistutbildningarna 
finns inte, men det är sannolikt att viss hänsyn tas 
till ålder då st-tandläkarna rekryteras. Elva st-
tandläkare var > 45 då de antogs, den äldste var 
57 år.

En markant kvinnlig dominans föreligger 
bland de tandläkare som i dag genomgår spe-
cialiseringstjänstgöring. Om man ser till specia-
listkåren i allmänhet är enligt Socialstyrelsens 
Årsrapport nps 2010 [4] andelen kvinnor av 
specialistkåren 40 procent (50 procent av hela 
tandläkarkåren). Men andelen kvinnor av de 
tandläkarstuderande har de tio senaste åren va-
rit 60–70 procent, varför man kan se ökningen 
av andelen kvinnor i specialistutbildningen som 
en följd av förändringen i tandläkarkåren [6]. Att 
andelen kvinnor var lägre vad gäller uppdrags-
utbildningarna kan vara en återspegling av att 
landstingens interna urval till de egenfinansie-
rade uppdragsutbildningarna sker annorlunda 
än urvalet till nsats-platserna. Andelen kvinnor 
varierar mellan specialiteterna men det finns i 
dag ingen specialitet där manliga ST-tandläkare 
är i majoritet.

nsats-platserna är sökbara för alla tandläkare. 
Norra och Mellersta regionens utbildningsplat-
ser tycks i högre grad än de övriga regionernas 
platser besättas med sökande från »storstadsre-
gionerna« (figur ii). Orsaken kan vara att möjlig-
heterna till meritering är bättre i dessa regioner. 

En annan orsak kan vara att det av geografiska 
eller socioekonomiska skäl är svårare att under 
utbildningstiden flytta till ett storstadsområde. 
Den geografiska rörligheten för de examinerade 
specialisterna (figur i) är sannolikt en konse-
kvens av intagningsmönstret. 

konklusion
n	 Andelen specialister av Sveriges tandläkarkår 

är hög.
n	 Specialistutbildningens omfattning avseende 

numerär innebär att specialistresurserna tycks 
vara oförändrade de närmaste nio åren.

n	 Flertalet specialiststuderande har sannolikt 
flera års klinisk erfarenhet.

n	 Andelen kvinnor bland specialisterna kommer 
att öka de närmaste åren.

»Vår erfarenhet är att antalet specialister som 
fortsätter att arbeta efter 65 års ålder har ökat  
de senaste åren …«
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bästa översiktsartikel 
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