
Studerandeföreningens 
mentorskapsprogram



Mentorprogrammet
Mentorskapsprogrammet handlar om att tandläkarstudenter får kontakt med en erfaren 
tandläkare som de kan prata med om sitt framtida yrke och om olika tankar och problem 
som rör detta. Tandläkaren blir mentor och studenten blir mentorns adept. 

Syftet med mentorskapsprogrammet är att deltagarna ska få tillfälle att reflektera över 
sitt yrke, möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter samt få tillgång till nya nätverk och 
kontakter.

Adepterna: Mentorskapsprogrammet riktar sig till medlemmar i Tandläkarförbundets 
studerandeförening, främst till de som går termin 6 och över. Det är viktigt att du känner att 
du har tid och möjlighet att delta i mentorprogrammet utöver dina studier.

Mentorerna: Alla tandläkare som har praktiserat minst 5 år är välkomna att ställa upp som 
mentorer. Som mentor bör man vara intresserad av att utbyta kunskap och erfarenhet, 
öppen och känna att det finns tid för samtal med en student.

Studerandeföreningens roll är att förmedla kontakten och ge inspiration till ett givande 
mentorskapsår. En mentor-adeptrelation pågår under ett år och består av ca tio samtal/
träffar à ungefär 2 timmar med början under vårterminen.



Adept Andréa Bergengren och mentor Per Alstergren i Malmö.

Möt några adepter  
och mentorer
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Adept: Andréa Bergengren, 
vid mentorprogrammet och studerar  
nionde terminen vid Malmö Universitet. 
 
Varför sökte du till att bli adept?
— Jag tyckte det kändes roligt att få möjligheten och ha 
kontakt med en erfaren tandläkare. Dels för att ventilera 
tankar och frågor som uppkommit nu under min utbild-
ning men även frågor om framtiden som tandläkare. Det 
är en fantastisk tillgång att få ha en mentor. Vi har träffats 
3-4 gånger. Det har varit både samtal och auskultation på 
klinik.

Vad har varit mest givande med programmet?
— Att få vara med och auskultera med Per, som är specia-
list inom området Orofacial smärta och käkfunktion. 

Tips till de som kommer söka till programm?
— Att verkligen ta del av tillfället att få kontakt med en 
erfaren tandläkare och att vara nyfiken och ställa massor 
med frågor.

Hur har mentorn bidragit till ditt lärande?
— Fått mig att känna mig mer trygg inför framtiden som 
tandläkare. 

Vad har du kunnat bidra med till din mentor?
— Kanske att min mentor fått en inblick i hur tandläkarstu-
denter arbetar idag.

 

Mentor: Per Alstergren, professor, övertand-
läkare (specialist i bettfysiologi), univer-
sitetslektor samt ansvarig för Orofaciala 
smärtenheten vid Odontologiska fakulteten, 
Malmö Universitet.
 
Per Alstergren tog examen 1992 och fick legitimation 
1993. Han har jobbat som tandläkare sedan dess, som 
allmäntandläkare, forskare, lärare och specialist på olika 
nivåer. Per Alstergren är också Prodekanus för fakulteten 
och ordförande i fakultetens Forsknings- och forskarutbild-
ningsnämnd.

Hur många adepter har du haft?
— Två i detta program. 

Varför sökte du till att bli mentor?
— Jag blev tillfrågad och tyckte att det var en mycket 
spännande idé. Tilltalas av att få chans att bidra till yngre 
kollegors utveckling. Hade själv en fantastisk AT-handle-
dare och han och jag kom överens om bästa sättet för mig 
att tacka honom var att ”pay forward”, dvs tacka honom 
genom att bidra till yngre kollegor. Så jag hoppas kunna 
göra det.

Vad har varit mest givande med programmet?
— Att träffa adepterna, att höra hur de resonerar och 
att diskutera med dem om deras syn på yrkesrollen och 
framtiden. Det är fantastiskt givande och jag blir mycket 
imponerad av hur kloka tankar de har. Det är också givande 
om det skulle vara så att adepten tycker det är värdefulla 
diskussioner.

Tips till de som kommer söka till programmet?
— Se mentorn som en erfaren kollega som finns där för 
att stötta just dig med yrkesrollen och tandvården, utöver 
vad man lär sig i utbildningen. Förbered gärna frågor eller 
funderingar innan era möten och se till att du vet vad du vill 
att mötena ska ge dig.

Vad har varit mest positivt och vad har du lärt dig?
— Det är ju fantastiskt givande att diskutera med adep-
terna. På många sätt känner man igen många av sina egna 
funderingar som student även om tiderna har förändrats. 
Har lärt mig lite om hur studenttiden och framtidsfunde-
ringarna ser ut hos dagens studenter.   

— Se mentorn som en erfaren kollega 
som finns där för att stötta just dig med 
yrkesrollen och tandvården, utöver det 
man lär sig på utbildningen, 
 
Per Alstergren.
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Frouzandeh och Gabriel, 
mentor och adept i Stockholm

Mentor: Frouzandeh Ghannad, Resurspoolen, 
Stockholms folktandvård. 
 
Hur många adepter har du haft och hur länge har du 
betat som tandläkare? 
—Jag har haft åtta adpeter och jag har arbetat som tandlä-
kare i lite mer än tolv år. 
 
Varför sökte du till att bli mentor? 
—Jag tycker att det är trevligt att dela med mig till mina nya  
kollegor. Vägleda dem till arbetsmarknaden och att höra om 
det senaste inom tandvård och patientomhändertagande.
 
Vad har varit mest givande med programmet? 
—Lära känna trevliga och engagerade blivande tandläkare. 
Att få höra om utvecklingen i tandvården och om utbild-
ningen.
 
Tips till de som kommer söka till programmet? 
—Var öppen och dela med dig av ditt kunnande. Delad 
glädje är dubbel glädje
 
Vad kan du bidra med som mentor?
—Visa studenterna hur det fungerar i verkligheten. Att få 
visa hur svåra situationer hanteras. Studenterna kommer 
med sina funderingar och frågor och jag kan visa dem 
praktiskt så att de kan förstå olika metoder och behand-
lingar.
 
Vad har varit mest positivt och vad har du lärt dig?
—Lärt känna nya kollegor. Vissa har blivit mina kompisar.
 

Frouzandeh Ghannad, Stockholm:

— Tveka inte att bli mentor!
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Adept: Gabriel Issa, 
studerar femte terminen vid Karolinska Insti-
tutet. 

Hur har du haft kontakt med din mentor?
—Jag inledde en mailkontakt med min mentor och vi 
bokade en första träff på hennes arbete. Därefter har jag 
besökt henne på jobbet varje gång jag haft möjlighet, bland 
annat på mina lov. 

Varför sökte du till att bli adept?
—Jag blev tipsad att söka av en jobbkollega som tidigare 
varit adept och tyckt att det varit otroligt givande. 

Vad har varit mest givande med programmet?
—Det mest givande är att man alltid har ett stöd i sin 
mentor. Man kan alltid fråga om tips, funderingar om yrkes-
livet (som ju skiljer sig från skolan) och mycket mer därtill. 
Dessutom blev jag anställd på hennes arbetsplats, något 
som jag är oerhört glad över då jag, minst sagt, eftersom 
jag trivdes så bra.

Tips till de som kommer söka till programmet?
—Tveka inte, sök! Mentorerna söker själva till programmet 
vilket, om något, indikerar att de är intresserade på riktigt! 
Så var du än hamnar, är det i omtänksamma händer. Det 
är givetvis viktigt att även du är nyfiken och engagerad i er 
relation. 
 
Hur har mentorn bidragit till ditt lärande?
—Jag har vid ett flertal tillfällen fått assistera min mentor 
och de gånger jag har slut på frågor under behandling-
arnas gång, brukar hon berätta intressant fakta eller dela 
med sig av tips. Hon ser dessutom till att jag alltid får se 
de mest intressanta patientfallen och jag har därför fått 
assistera flera av hennes kollegor. Har vi någon gång haft 
uteblivande, har det blivit tid för privatlektion. Senast vi 
hade uteblivande fick jag träna på att suturera i fruktskal!  

Vad har du kunnat bidra med till din mentor?
—Varje gång vi diskuterar patientfall så får jag visa vad jag 
fått lära mig i skolan. Det blir ett kunskapsutbyte åt båda 
hållen med andra ord.  

Gabriel Issa, Stockholm:

— Min mentor ser till att jag får se de mest 
intressanta patientfallen.
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Mentor och adept i Umeå:    
Mats och Tobias

Mentor: Mats Gabrielsson, som arbetar i 
Värnamo på sin egen privata praktik sedan 
1987.

Hur länge har du arbetat som tandläkare? 
—Jag slutade skolan i Malmö 1985 och jag har jobbat som 
tandläkare sedan dess. 

Hur många adepter har du haft? 
—Jag har haft två adepter hittills.

Varför sökte du till att bli mentor? 
—Jag tycker att det är kul och givande att ha kontakter med 
yngre kollegor.

Vad har varit mest givande med programmet? 
—Det är intressant att höra adepternas funderingar, och 
känner själv igen det från min skoltid. 

Tips till de som kommer söka till programmet?
—Jag tycker att alla som har möjlighet ska söka för att öka 
förståelsen mellan åldersgrupperna. 

Vad kan du bidra med som mentor?
—Jag kan bidra med dryga 30 års yrkeserfarenhet inom 
privat tandvård.

Vad har varit mest positivt och vad har du lärt dig?
—Jag har lärt mig - under en diskussion med min senaste 
adept - olika cement och dess egenskaper och använd-
ningsområden. Jag har nog mest använt mitt gamla vanliga. 

Mats Gabrielsson, Umeå:

—I det stora hela är mentorskapet en 
mycket positiv upplevelse.
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Adept: Tobias  
Neergaard-Richardt, som  
studerar tionde terminen i Umeå. 
 
Hur har du haft kontakt med din mentor?
—Jag har pratat med honom i telefon, ungefär varan-
nan månad. Sedan har jag besökt hans klinik två 
gånger. En gång bara för att träffas, äta lunch och han 
visade kliniken. Den andra gången fick jag vara med 
en hel dag och se hur det är att jobba på Mats klinik, 
hur effektivt teamtandvård fungerar.

Varför sökte du till att bli adept?
—Jag sökte till mentorskapsprogrammet under termin 
6. Det är samma termin då klinikundervisning drar 
igång på riktigt i Umeå. Eftersom jag helt saknade 
erfarenhet från tandvården ville jag försöka skapa mig 
en så bred bild som möjligt och få så många olika tips 
som möjligt på hur man kan tänka och inte tänka. Men 
att även få diskutera olika behandlingar.

Vad har varit mest givande med programmet?
—Utbytet av erfarenheter från Mats, hur han tänker i 
olika fall och situationer, men även hans anekdoter är 
väldigt roliga och lärorika att höra. Jag har även fått 
möjligheten att diskutera saker man inte helt förstått 
eller hur man praktiskt ska tänka när man t.ex. prepa-
rerat en tand.

Tips till de som kommer söka till programmet?
—Sök!! Det är väldigt kul! Man får höra andra exempel 
än de vi får se i skolan, ibland får man även höra miss-
tag som man kan lära sig av. 

Hur har mentorn bidragit till ditt lärande?
—Diskussion om olika behandlingar, tankar runt olika 
behandlingar och materialval.

Vad har du kunnat bidra med till din mentor?
—Oj det var en svår fråga, men jag hoppas att han 
har fått höra lite hur vi behandlar och hur vi tänker 
kring olika behandlingar. Kanske till och med ha lärt 
sig något!

Tobias Neergaard-Richardt, Umeå:

— Ta vara på denna möjlighet! Det är superkul att 
få höra någon annans tankar och erfarenheter.
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”Ta vara på 
tiden med 
din mentor, 
inga frågor är 
dumma”

Margaretha Baecklund och Anders Jonsson i Göteborg.
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Mentor och adept i Göteborg
Adept: Margareta Baecklund, som studerade 
på tandläkarprogrammet vid Göteborgs 
universitet.  
 
Vad gör du nu? 
—Jag är färdigutbildad tandläkare och arbetar på Folktand-
vården i Ljungby.

Hur har du haft kontakt med din mentor?
—Via mail, telefon och personlig kontakt då jag kommit för 
auskultation till kliniken.

Varför sökte du till att bli adept?
—På grund av den fantastiska möjlighet som programmet 
erbjuder, att ha en mentor är en förmån, och kan hjälpa dig 
både under och efter utbildningen.

Vad har varit mest givande med programmet?
—Då skolan lägger en lysande teoretisk grund för ens 
kunskap möjliggör mentorskapsprogrammet den faktiska 
kontakten med verkligheten och den kliniska vardagen du 
möts av när du kommer ut på arbetsmarknaden och den 
vardag majoriteten kommer att arbeta i. Du får även en 
uppfattning om hur teamtandvård kan utveckla och bidra till 
god tandhälsa. 

Hur har mentorn bidragit till ditt lärande?
—Både genom möjligheten att få vara med och se ett 
fungerande team i dess vardag, kliniska tips och ibland 
även förmånen som i mitt fall att bli introducerad och få 
träffa andra kliniker och specialister.

Vad har du kunnat bidra med till din mentor?
—Kunskap, i utbildningen får vi den senaste och mest 
uppdaterade vetenskapliga kunskapen. Dessutom är det 
bra med frågor som möjliggör eftertanke om ens egna och 
mentorns kliniska val och metoder.

Mentor: Anders Jonsson,  
som arbetat som legitimerad tandläkare 
sedan 1985. 
 
Varför söker du till att bli mentor? 
—Inspirerande att få lära av de som går på utbildningen. 
Hur ser den ut idag? ?ilka krav ställs det? Vilka förvänt-
ningar har de på yrket när de blir klara? Vilken inställning 
har dagens 25 – 30 åringar till de många frågor som 
dagens samhälle ställer i högt och lågt, det är intressant att 
få reda på.

Tips till de som kommer söka till programmet?  
—För tandläkaren på fältet är det en självklarhet att ställa 
upp tycker jag, har varit mycket givande för mig och för 
adepterna. Verkligheten som finns efter examen är inte 
alltid som det kan upplevas under utbildningen. 

Vad kan du bidra med som mentor?  
—Jag vill bidra med den erfarenheten jag har av dryga 30 
år i yrket och klinikledning samt mitt engagemang inom 
Privattandläkarna, Sveriges Tandläkarförbund och Prakti-
kertjänst för tandvårdens utveckling i Sverige såväl profes-
sionellt som politiskt. Det finns stora skillnader i utbildning 
och vårdkultur mellan svensk utbildning och svensk 
tandvårdsmarknad jämfört med utbildningar i andra länder. 
Vi borde därför utöka mentorsskapet till de tandläkare som 
går och väntar på att få svensk legitimation. 

— Det är mycket givande och kan 
starkt rekommenderas för både 
mentor och adept, 
 
Anders Jonsson.



Sveriges Tandläkarförbund

Box 1217
111 82 Stockholm
08-666 15 00 (växel)
kansli@tandlakarforbundet.se
www.tandlakarforbundet.se

Tandläkarförbundets studerandeförening finns på face-
book: www.facebook.com/studerandeforeningen
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Vill du vara med?

Har du några frågor om programmet eller om 
du är intresserad av att delta som mentor eller 
adept är du välkommen att höra av dig till: 
mentorprogrammet@tandlakarforbundet.se



Box 1217 . 111 82 Stockholm . Tel 08-666 15 00 . Fax 08-662 58 42
kansli@tandlakarforbundet.se . www.tandlakarforbundet.se


