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Uppföljning av examensrättigheter för tandteknikerexamen
Högskoleverket har i enlighet med beslut 2000-02-29 följt upp examensrätt för
tandtekniker vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Malmö högskola
och Umeå universitet (Dnr. 641-2056-99, 641-3190-98, 641-1098-99 respektive
641-3414-99).
Högskoleverket beslutar att lärosätena skall behålla sina examensrätter för
tandteknikerexamen.
Ärendet

I beslutet att ge berörda lärosäten rätten att utfärda tandteknikerexamen angavs att
en uppföljning skulle genomföras inom en tvåårsperiod. Hösten 2002 inleddes
planeringen av uppföljningen som i huvudsak genomfördes under senvåren 2003.
För uppföljningen har Högskoleverket kallat en grupp sakkunniga bestående av
professor Bengt EY Svensson, Lunds universitet (ordförande), professor Eva
Hellsing, Karolinska institutet, professor Madeleine Rohlin, Malmö högskola,
tandtekniker Sven-Alfred Börjeson, Teknodont KB, Malmö, och tandtekniker
Ingrid Hörnby, Europadental AB, Stockholm.
Lärosätenas redogörelser, skrivna utifrån sakkunniggruppens anvisningar, och
enskilda dialogmöten med representanter för respektive lärosäte ligger till grund
för uppföljningen. Fokus har varit på utvecklingen sedan prövningen 1999.
De sakkunniga lämnade sitt yttrade till Högskolverket 2003-09-30. Yttrandet
bifogas. Eva Hellsing och Madeleine Rohlin har inte deltagit i dialogerna med och
bedömningarna av Karolinska institutet respektive Malmö högskola.
Bedömning

De sakkunniga anser att berörda utbildningsprogram utvecklats i positiv riktning
sedan examensrättsprövningen. Utbildningarna har nått en högre grad av
högskolemässighet där utvecklingsarbete kring praktik och examensarbeten har
haft särskild betydelse. Högskoleverket anser att det är viktigt att praktiska
moment, som de som är en naturlig del av yrkesexamensprogram, ges en teoretisk
och vetenskaplig grund.
I yttrandet säger de sakkunniga att tandteknik som akademiskt ämne ännu har
svag identitet. Till det bidrar att de disputerade lärarna har sin ämnesmässiga
hemvist inom angränsande tandläkarutbildningar. De sakkunniga konstaterar att
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flera av adjunkterna har genomgått olika former av påbyggnads- och
vidareutbildningar vilket stärkt lärarkompetensen. Samtidigt framhåller de
betydelsen av att adjunkterna motiveras och får stöd att genomgå både magisteroch forskarutbildning. Högskoleverket instämmer i detta då det kan bidra till att
ytterligare stärka lärarkompetensen och vara ett led i att utveckla tandteknik som
akademiskt ämne.
Högskoleverket vill framhålla betydelsen av en kombination av profilering och
samverkan. De sakkunniga konstaterar att utbildningarna i dag uppvisar större
variation än vid examensrättsprövningen samtidigt som de framhåller att utrymme
finns för tydligare profilering. De pekar dock på ett flertal områden där lärosätena
skulle ha mycket att vinna på ett starkare samarbete – inte minst gäller det arbetet
med examensarbetena.
Enligt Högskoleverkets uppfattning bör lärosätena intensifiera arbetet för att
minska avhoppen från utbildningarna och för att utjämna obalansen mellan
antalet manliga och kvinnliga studenter.
Tandteknikerutbildningarna kommer att utvärderas år 2006 inom ramen för
Högskoleverkets uppdrag att utvärdera all grund- och forskarutbildning vid
svenska universitet och högskolor. Högskoleverket avser att i detta sammanhang
följa upp hur utbildningarna förhållit sig till förslag och kommentarer i de
sakkunnigas yttrande.
Beslut

Högskolverket instämmer i de sakkunnigas yttrande och beslutar att lärosätena
skall behålla sina examensrättigheter för tandteknikerexamen.
Detta beslut har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter föredragning av
avdelningschef Ragnhild Nitzler. Utredare Johan Fröberg har ansvarat för ärendets
beredning.

Sigbrit Franke

Ragnhild Nitzler

Kopia: Utbildningsdepartementet
Programansvariga för tandteknikerutbildningarna
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