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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att godkänna re-

videringen av NSATS-systemet för 2021.  

Sammanfattning 
Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring 

(NSATS) har reviderat sitt regelverk och denna revidering ska nu varje reg-

ion godkänna. 

Ärendet 

Bakgrund 

Sedan början av 2000-talet finns en nationell samordningsgrupp för tandlä-

karnas specialiseringstjänstgöring (NSATS). Gruppen, som leds av Sveriges 

Kommuner och regioner (SKR), är sammansatt av representanter för Sveri-

ges regioner och representanter från Socialstyrelsen och tandläkarutbildning-

ar är adjungerade. NSATS har som primärt syfte att administrera den reg-

iongemensamma finansieringen av specialisttjänstgöringen, liksom ett upp-

drag att prognostisera framtida behov av resurser.  

Den 1 juni 2018 trädde nya föreskrifter om tandläkarnas specialiserings-

utbildning (HSLF-F 2017:77) i kraft. Det har inneburit förändrade förutsätt-

ningar för specialistutbildning jämfört med tidigare föreskrifter. Den viktig-

aste förändringen är att verksamhetschefen vid den kliniken där ST-

tandläkaren tjänstgör är ansvarig för utbildningen samt att huvudansvarig 

handledare måste tjänstgöra på samma klinik. Det måste också finnas till-

gång till en behörig specialist med doktorsexamen i verksamheten. I verk-

samheten bör det även finnas en studierektor. 

Hantering i Region Norrbotten 

I Region Norrbotten har folktandvården i enlighet med 4 kapitlet 1 § HSLF-

FS 2017:77 inrättat specialiseringsutbildning för tandläkare vid Tandvårdens 

Kompetenscentrum (TKC). Vid TKC finns behöriga specialister i samtliga 

specialiteter som är behöriga som huvudansvariga handledare och andra 

specialister som kan ge instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och 

tillvägagångssätt.  

Vårdgivaren Folktandvården Norrbotten har enligt 2 § som ett led i det sys-

tematiska kvalitetsarbetet ansvar för att ST-verksamheten granskas och ut-

värderas. Folktandvården Norrbottens högsta ledning ska kontinuerligt ge-
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nomföra granskning med lämpliga metoder. Som en del i utvärderingen ska 

enkätundersökningar bland ST-tandläkare och handledare genomföras.  

Aktuellt 

NSATS-systemet har under 2021 reviderats. Det reviderade regelverket som 

framgår av bilaga ska godkännas av respektive region.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

NSATS regelverk 2021 

Protokollsutdrag skickas till: 

HR-direktör 

Divisionschef, division Nära 
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