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Remissvar: Belastningsregisterkontroll och 
avskiljande av studenter (SOU 2021:83) 

 
Sveriges Tandläkarförbund har valt att fokusera på valda delar av utredningens förslag 
och vill framföra följande synpunkter: 

Om reglerna införs ska de även inkludera tandvården 
Förslagen i utredningen berör vissa lärarutbildningar och hälso- och 
sjukvårdsutbildningar. Förslagen innefattar dock inte utbildningarna till 
legitimationsyrkena tandläkare och tandhygienist. 
 
Sveriges Tandläkarförbund anser att om förslagen i utredningen genomförs, ska de 
även inkludera utbildningarna för tandvårdens legitimationsyrken. 
 
Liksom skolan och övriga hälso- och sjukvården, utgör tandvården ett exempel på 
verksamhet där allmänhetens förtroende är av stor vikt. Tandvården träffar 
regelbundet ca 80% av den vuxna befolkningen och 95% av alla barn och utgör därmed 
den vårdverksamhet som årligen möter störst andel av befolkningen. 
 
Utövandet av både tandläkar- och tandhygienistyrkena innebär en nära kontakt med 
patienter under behandling, i vissa fall utförs behandling utan att assisterande 
personal finns närvarande. Tandläkaren och tandhygienisten får också ofta tillgång till 
information om patienterna av mycket privat karaktär. Detta ställer höga krav på 
lämplighet hos den som ska utbilda sig till dessa yrken. Även tandvården utgörs 
således av sådan verksamhet där det finns ett behov av att skydda utsatta personer 
och där det finns ett starkt inslag av beroende mellan verksamhetsutövaren och 
enskilda. 
 
Denna typ av nära kontakt mellan utövare och patient förekommer redan under 
utbildningen. Under studietiden utför tandläkar- och tandhygieniststudenter 
självständigt både diagnostik och behandling. De kallar ofta patienter själva och har, 
jämfört med andra vårdstudenter, mycket direktkontakt med sina patienter. Patienter, 
som precis som i andra vårdsituationer, befinner sig i underläge. 
 
Det är olyckligt att betänkandet inte identifierar att tandvårdsutbildningarna ska 
omfattas av förslagen. Det finns ingen rimlig grund till att exkludera utbildningar för 
tandvårdens legitimationsyrken från förslagen. 
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Förslaget om att införa obligatorisk belastningsregisterkontroll vid antagning till 
vissa utbildningar 
Sveriges Tandläkarförbundet avstår från att ta ställningen förslaget, då expertis från 
rättspsykiatrin och juridiken här bör vara tyngst vägande. Dock vill vi återigen 
framhålla att utbildningarna för tandvårdens legitimationsyrken bör inkluderas om de 
nya reglerna införs. 
 
Förslaget om att studenter ska avskiljas om de genom särskilt klandervärt 
uppträdande, under eller i anslutning till utbildningen, visat sig uppenbart olämpliga 
att fortsätta sina studier 
Sveriges Tandläkarförbund efterfrågar ett förtydligande gällande förslaget om en ny 
avskiljningsgrund för särskilt klandervärt uppträdande under eller i anslutning till 
utbildningen. Avskiljningsgrunden är inte tillräckligt tydligt beskriven i betänkandet 
(det står t.ex. på s 19 att ”Det är fråga om olika situationer som är svåra att sätta en 
gemensam beteckning på, men som kan sägas ha det gemensamt att de rör studenter 
som uppträder mycket klandervärt och på ett sätt som drabbar andra personer”). Vad 
som ska anses utgöra ”klandervärt uppträdande” som grund för avskiljning riskerar 
således att bli godtyckligt, vilket medför stor risk för rättsosäkerhet och låg 
förutsägbarhet för såväl studenter som personal vid utbildningarna. 
 
Otydligheten innebär också att ”klandervärt beteende” riskerar att blandas ihop med 
vad som anses vara olämpliga åsikter/olämplig värdegrund, vilket skulle vara mycket 
olyckligt. Det är viktigt att gränsen mellan beteende och åsikter upprätthålls. 
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