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Sammanfattning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) välkomnar förslaget om ändrade krav för
tandhygienistexamen med ökad omfattning och nya och reviderade examensmål.
UKÄ instämmer med att förslaget innebär en väsentlig ändring av kraven för examen och
att de lärosäten som vill utfärda den nya tandhygienistexamen ska ansöka om tillstånd för
detta.
För att ämbetet ska hinna granska sådana ansökningar och ge examenstillstånd inom
sådan tid att lärosätena kan fatta nödvändiga beslut innan anmälan till höstterminen 2019
öppnar, bör beslut om ändring i högskoleförordningen fattas senast den 30 juni 2018,
enligt ämbetets bedömning.

Inledning
UKÄ har redovisat sin ståndpunkt gällande tandhygienistexamen i rapporten Analys av
för- och nackdelar med en förlängning av tandhygienistutbildningen (Rapport 2015:1).
Slutsatsen av denna analys var att fördelarna med en förlängning av tandhygienistexamen
från 120 till 180 högskolepoäng överväger nackdelarna.
Även Högskoleverket, en myndighet vars uppdrag vid upphörandet delvis övergick till
UKÄ, har i flera olika sammanhang ställt sig positiv till en förlängning av utbildningen.

Ökad omfattning och nya mål
UKÄ välkomnar förslaget om ändrade krav för tandhygienistexamen med ökad
omfattning och nya och reviderade examensmål. Ämbetet håller med om att en
förlängning av utbildning som leder till tandhygienistexamen ger förutsättningar att på ett
bättre sätt förbereda studenterna för arbete som tandhygienist i dag och i framtiden.
UKÄ instämmer med regeringen att kraven för examen ändras så pass mycket att de
lärosäten som idag erbjuder utbildningen, och vill utfärda den nya tandhygienistexamen,
ska ansöka om tillstånd för detta. Syftet med en tillståndsprövning är att säkerställa att
lärosätet har nödvändiga förutsättningar för att studenterna ska kunna nå examensmålen.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Som framgår av promemorian behöver de som idag erbjuder utbildning till tandhygienist
få tid att anpassa utbildningen till den nya examensbeskrivningen och fatta nödvändiga
beslut så att studenterna kan få korrekt information innan de söker till utbildningen.
UKÄ vill uppmärksamma regeringen på att om lärosätena ska få tillstånd att ge den nya
tandhygienistexamen i tillräcklig tid före att ansökan öppnar så ryms prövningarna inte
inom ämbetets ordinarie tidplan för tillståndsprövningar.
Ämbetet bedömer dock att det, givet att beslut om ändringen i högskoleförordningen
fattas senast den 30 juni 2018, är möjligt att prioritera handläggningen av dessa
tillståndsansökningar.
Om UKÄ bedömer att det finns mindre, men tydligt definierade, brister som kan åtgärdas
inom sex månader kan UKÄ besluta om förlängd tid för prövning, vilket innebär att
handläggningen fortsätter utanför ordinarie tidplan för tillståndsprövningar. Eventuellt
kan då berörda lärosäten inte ta in studenter förrän tidigast till vårterminen 2020, vilket
påverkar antalet tandhygienister som examineras.

Beslut i ärendet har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
utredaren Charlotte Elam i närvaro av avdelningschefen Karin Järplid Linde och strategioch planeringsansvarige Per Westman.
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