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Så här kvalitetssäkrar vi kursverksamheten 
 

Kunskap är en färskvara. Därför behöver du som arbetar inom tandvården ständigt följa med i 
utvecklingen. Fortbildning är ett livslångt lärande, för ett gott patientomhändertagande och för 
trygghet i yrkesrollen.  
 
Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet vänder sig till alla personalgrupper inom 
tandvården. Samarbetet kring kurserna sker mellan Sveriges Tandläkarförbund, 
Tandvårdshögskolorna, ämnes- och specialistföreningarna, samt andra professionsförbund 
inom och utom tandvården. 
 
Sveriges Tandläkarförbunds kursarrangörer är Södra kursnämnden, Västra kursnämnden och 
NordÖstra kursnämnden. Kursverksamheten består av ca 160 kurser om året. 
 
Bokningsregler 
Våra bokningsvillkor finns under allmänna villkor på hemsidan och godkänns av kursdeltagare 
i samband med kursanmälan. Se fliken bokningsvillkor på varje kurs på hemsidan. 
 
Målgrupper och förkunskaper 
Målgrupp anges vid varje kursbeskrivning som ”avsedd för”. I kursens faktaruta i 
kurskatalogen och på webbsidan syns kursavgift för respektive målgrupp på respektive kurs. 
Målgrupp anges även för att kursens inriktning kräver vissa förkunskaper, dvs nivån på kursen 
är anpassad för vissa målgrupper. 
Medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund erhåller kursutbudet till reducerad kursavgift (ca 30 
procent). Enbart tandläkare kan vara medlemmar. 
 
Krav på föreläsare 
Samverkan sker mellan kursansvarig och föreläsare kring kursidé och innehåll. 
Föreläsaren ska vara framstående i sin yrkesroll och inneha pedagogiska färdigheter. 
Föreläsaren arvoderas enligt gällande riktlinjer för vår kursverksamhet. Vi utvärderar 
föreläsaren efter varje framträdande. På diplom/ST-kurser är minst en föreläsare disputerad. 
Föreläsare rekryteras från kursnämndernas breda kontaktnät och via referenser. 
 
Krav på innehåll och kursformer 
Kurserna skapas av personer i professionen och ledamöterna i kursnämnderna har stor 
erfarenhet av klinisk tandvård. Ca 30 procent av kursutbudet ska vara nya kurser. Utöver ren 
odontologi ges kurser i teamutveckling, bemötande, effektivisering och utveckling av 
praktiken, regelverk för tandvården, ledarskap, IT med mera.  
 
Den vanligaste kursformen är föreläsnings- och diskussionskurs. Vi arrangerar också 
arbetskurser och teamkurser. Vi skräddarsyr kurslösningar för enskilda kliniker, när efterfrågan 
finns. 
 
Den som går en kurs producerad av Sveriges Tandläkarförbund ska vara garanterad att få 
relevant kunskap, levererad av en oberoende kursarrangör. Kursplanen ska anknyta till aktuell 
forskning och bygga på evidensbaserad kunskap. 
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Kursverksamheten är oberoende av kommersiella aktörer och styrs på ett professionellt sätt. 
Vi har ett behovsstyrt kursutbud och ett brett sortiment. 
 
Utöver kunskapsinhämtande kombineras våra kurser med socialt utbyte och 
nätverksbyggande.  
 
Kursplan  
Varje kurs har en kursplan som presenteras i kurskatalogen. Där presenteras också föreläsare, 
kursavgift, timantal, odontologisk/icke odontologisk poäng etc. Detaljerat schema kan begäras 
av kursnämnden. 
 
Ansvar och skyldighet 
I kursverksamheten finns kontroll över alla processer kring planering och genomförande. 
Kursvärdar finns på plats vid alla kurstillfällen för att stötta föreläsare och kursdeltagare med 
det praktiska. Fortbildningsrådet samordnar och beslutar kring kvalitet, utveckling och 
planering av kursverksamheten. 
 
Intyg alt diplom delas ut till alla kursdeltagare som uppfyller närvarokravet och/eller 
kunskapsprov vid avslutad kurs.  
 
Fr o m HT2016 räknar vi poäng på alla kurser för tandläkare i Sveriges Tandläkarförbunds regi. 
En odontologisk och icke odontologisk fördelning syns på kurserna, för att hjälpa 
kursdeltagarna att dokumentera och se strukturen på sin fortbildning.  
 
Kursutvärderingar 
För att i största möjliga utsträckning kunna kvalitetssäkra föreläsare, innehåll och kring-
arrangemang, skickas utvärderingar ut till samtliga kursdeltagare efter genomförd kurs. 
Intern och extern utvärdering av verksamheten sker fortlöpande. 
 
Krav på kursdeltagare 
Kursdeltagare bokar själva sina kurser på hemsidan och ansvarar för att hålla koll på 
avbokningsregler. Kursavgifter ska vara betalda i sin helhet innan kursens genomförande, i 
normalfallet. Vi har närvarokrav på kurserna: minst 80 procents närvaro, för att få godkänt.  
 
På diplomkurserna ska man dessutom ha godkänt på kunskapsprov. 
Alla kursdeltagare kan se de kurser de gått hos oss (inom en femårsperiod) som inloggade på 
Min sida. Där finns funktion för utskrift av kurser du gått hos Sveriges Tandläkarförbund, Mina 
kurser. Kursmaterial skickas företrädesvis via länkar i mail till kursdeltagaren. 
 
Krav på kringarrangemang 
Kurserna och gemensamma aktiviteter som anordnas i samband med kursen ska vara 
inkluderande, d.v.s. alla kursdeltagare oberoende av t.ex. kön, religion, etnicitet eller fysisk 
status ska kunna delta. 
 
Kursverksamheten ska genomföras med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.  
 
Lokaler, tillgänglighet och kringarrangemang är noga utvalda för att du som kursdeltagare ska 
uppleva mervärdet med en kurs arrangerad av Sveriges Tandläkarförbund.  
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Ett av Sveriges Tandläkarförbunds viktigaste verksamhetsområden 
Tandläkare behöver vara ständigt uppdaterade och följa med i utvecklingen. Det är ett ansvar 
som ligger i legitimationen. Fortbildning är ett av Tandläkarförbundets viktiga 
verksamhetsområden. Vi arbetar med fortbildning genom kurser, kongresser och konferenser, 
men också genom att informera om fortbildningens värde för medlemmarna. Varje medlem 
rekommenderas att göra en personlig utvecklingsplan, som uppdateras årligen. 
 
Sedan 2018 sköts all administration, ekonomi och marknadsföring för Tandläkarförbundets 
kursverksamhet centralt från kansliet i Stockholm. Kursnämnderna är inte längre egna 
juridiska personer utan lyder under Sveriges Tandläkarförbund. Förbundsstyrelsen är med och 
fattar de strategiska beslut som avser kursverksamheten och ekonomin ingår i förbundet som 
helhet. 
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