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Till   
Socialstyrelsen 
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
jonas.widell@socialstyrelsen.se 
Dnr. 26869/2016 

 

 
Remissvar avseende förslag till 
Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation 
för yrke inom hälso- och sjukvården vid 
utbildning från tredjeland 
  
 
Bakgrund 
Sveriges Tandläkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom 
hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland. 
 
Det viktigaste kompetensbeviset inom hälso- och sjukvården är 
legitimationen. Legitimationen är en personlig behörighet och ett uttryck 
för att den legitimerade står under samhällets tillsyn och har godkänts för 
yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser. Den ska 
vara en garanti för en viss kunskapsnivå och för sådana personliga 
egenskaper hos yrkesutövaren att han eller hon är förtjänt av 
allmänhetens och myndigheternas förtroende.  
 
Socialstyrelsen har tagit initiativ till att utveckla legitimationsprocessen för 
dem med utbildning från tredjeland. Det övergripande syftet är att skapa 
en tydlig och enhetlig process som gäller för samtliga yrken. 
 
 
Övergripande synpunkter 
Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på Socialstyrelsens initiativ och 
ställer sig bakom förslaget till föreskrift. Sveriges Tandläkarförbund 
stödjer att man reglerar legitimationsprocessen för dem med utbildning 
från tredjeland. Det är en önskvärd förbättring för att säkerställa att 
sökanden uppfyller kraven på kunskaper och färdighet. 
 
Sveriges Tandläkarförbund delar bedömningen att resultatet av 
kunskapsprov och praktiktjänstgöring kommer att ges en större tyngd och 
att granskningen av dokumentation på motsvarande sätt ges en mindre 
tyngd. Detta kommer att skapa en säkrare process för de 
legitimationssökande. 
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Sveriges Tandläkarförbund vill poängtera att tillgången på praktikplatser 
måste säkerställas, annars blir resultatet att man bara flyttar flaskhalsen. 
Att utveckla riktlinjer och checklistor för den praktiska tjänstgöringen är 
också en viktig del i att skapa en kvalitetssäkrad process. Sveriges 
Tandläkarförbund anser att det ska finnas krav på handledarutbildning för 
de som ska handleda och bedöma de sökande från tredjeland. Dessa 
handledare ska ha en dokumenterad klinisk kompetens. 
 

 
 
Med vänlig hälsning 
Sveriges Tandläkarförbund  
 
 
Hans Göransson 
ordförande    


