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Nationella samordningsgruppen för  
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(NSATS) 
 
 
Samordning av tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(ST) 
 
Regelverk antaget av NSATS avseende NSATS/RSATS 

 
1. På förslag av dåvarande Landstingsförbundet, numera Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR), bildades Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas 
specialiseringstjänstgöring (NSATS). Landet är indelat i sex ST-regioner – Norra, 
Mellansverige, Stockholms, Sydöstra, Västra och Södra.1 Inom varje ST-region 
finns en Regional samordningsgrupp för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring 
(RSATS). 

 
2. Varje ST-region representeras i NSATS av två (2) ledamöter. Till NSATS 

adjungeras en representant vardera för SKR (1), Socialstyrelsen (1), de 
odontologiska fakulteterna (1) samt studierektorerna (1). NSATS kan vid behov 
kalla ytterligare sakkunniga till sig. 

 
3. Bland NSATS ledamöter väljs ordförande för två (2) år samt sekreterare för två (2) 

år. Ordförande och sekreterare bör gå omlott och väljas växelvis varje år. Omval 
kan göras. 

 
4. NSATS sammanträder två (2) gånger per år och därutöver vid behov. Vid 

sammanträdena ska protokoll föras. 
 

5. RSATS består av två (2) företrädare vardera för de ingående regionerna. Även en (1) 
företrädare för privattandvården och en (1) företrädare för de odontologiska 
fakulteterna (i de ST-regioner där sådan finns) bör beredas möjlighet att ingå i varje 
RSATS. RSATS samordnar ST-platserna inom ST-regionen. Arbetsrutiner inom 
respektive RSATS avgörs av RSATS själv. 

 
6. En ST-plats kan finansieras nationellt, via uppdrag (tillika egenfinansierad) eller 

som fakultetsplats (ingår i NSATS-platserna). Uppdragsplatserna omfattas inte av 
NSATS uppdrag. Dock ska NSATS i sin planering ta hänsyn till dessa uppdrags-
platser. 

                                                           
1 Norra ST-regionen: (Y, Z, AC och BD) 
Mellansverige ST-region (C, D, S, T, U, W och X) 
Stockholm-Gotlands ST-region (AB och I) 
Sydöstra ST-regionen (E, F och H) 
Västra ST-regionen (O) 
Södra ST-regionen (G, K, M och N) 
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7. NSATS ska fortlöpande bedöma det grundläggande nationella behovet av 

specialisttandläkare och om väsentliga förändringar sker föreslå regiondirektörerna 
att justera antalet NSATS-platser.2 NSATS ska, med utgångspunkt från samtliga 
sex ST-regioners (RSATS) redovisade bedömningar (jämför punkt 8), 
rekommendera respektive RSATS att inrikta NSATS-platserna mot de specialiteter 
där behovet bedöms som störst. 

 
8. RSATS bestämmer efter regional bedömning och NSATS rekommendation in- 

riktning på NSATS-platserna i respektive ST-region. Inriktningen redovisas 
regelbundet till NSATS. Hänsyn förväntas således tas till det nationella 
övergripande behovet av specialisttandläkare. 

 
9. Varje ST-region ska ha en studierektor för NSATS-platserna. Studierektorernas 

uppdrag, vad avser den nationella samordningen, regleras av NSATS. 
 

10. Annonsering av NSATS-platser ska ske under gemensam logotype som fastställs av 
NSATS. Antagning ska ske enligt ”Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av 
Nationella ST-tjänster inklusive poäng” som fastställs av NSATS. 

 
11. RSATS planerar fördelningen av NSATS-platser mellan specialiteterna. NSATS 

rekommenderar att antagning till uppdragsplatserna sker efter samma riktlinjer som 
för NSATS-platserna. 

 
12. För att de odontologiska fakulteterna ska kunna säkra sin kompetensförsörjning med 

disputerade specialister är åtta (8) av NSATS-platserna fakultetsplatser. Antagning 
ska ske enligt ”Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av Nationella ST-
tjänster inklusive poäng” som fastställs av NSATS. 

 
13. SKR svarar för årlig justering av ersättningsbeloppet per NSATS-plats. Kostnaden 

per utbildningsplats beräknas utefter 2002 års löne- och prisnivå.3 SKR justerar 
årligen beloppet med hänsyn till förändringen i KPI-genomsnittet under närmast 
föregående år. NSATS rekommenderar att det framräknade beloppet för NSATS-
platserna också utgör ersättning för uppdragsutbildningarna.  

 

                                                           
2 Regiondirektörerna har år 2021 (SKR 20/01518) fastställt antalet nationella platser till 82, fördelade på: Norra 
ST-regionen 7, Mellansverige ST-region 15, Stockholm-Gotlands ST-region 20, Sydöstra ST-regionen 9, Västra ST-
regionen 14 och Södra ST-regionen 17. I antalen ingår 8 fakultetsplatser fördelade på Norra ST-regionen 2, 
Stockholm-Gotlands ST-region 2, Västra ST-regionen 2 och Södra ST-regionen 2. 
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