
 

  

Region Norrbotten Folktandvården 

Kompetensutveckling 
för team i 
Protetiknätverket 
Sammanställning av tänkbara utbildningsaktiviteter för medarbetare i 
allmäntandvården med särskild kompetens inom protetik 

 



 

För den protetikintresserade föreslås följande 

o Att i största möjliga utsträckning behandla egna patienter inom ämnet. 

o Delta i terapimöten för allmäntandläkare, fysiskt eller via länk, med specialister i 

protetik och parodontologi vid Tandvårdens Kompetenscentrum. I nuläget torsdag 

morgon några gånger per termin. Kontakta protetikavdelningen TKC. 

o Auskultationsprogram vid protetikavdelningen TKC. Auskultation vid avdelningen 

under 3 + 2 dagar och redovisning av valfritt fördjupningsarbete. Se VIS dokument. 

o Seminarieverksamhet på länk. Region Norrbotten. 

o Interna kurser i Region Norrbotten. Aktuella utbildningar finns att söka under 

Folktandvården Academy. 

o Externa kurser. Aktuella utbildningar i Tandläkarförbundets kurskatalog som 

publiceras 2 ggr årligen.  

 

 

Implantatprotetik 

Implantat är idag en vanlig terapi varför det som allmäntandläkare är viktigt att kunna svara 

på frågor och hjälpa patienterna akut även om man själv inte utför behandlingarna.  En 

intern endagskurs ”Implantat före, under, efter” finns att söka i Regionens regi och/eller att 

delta i protetiknätverket. 

Om man önskar arbeta självständigt med att utreda och behandla patienter med 

implantatprotetik krävs en teoretisk fördjupningskurs med utbildning i benbiologi, 

belastning, komponenter mm. En sådan kurs är i nuläget inte tillgänglig i regionens regi men 

finns att söka externt. Dels via Tandläkarförbundet men ges även av enskilda 

implantatföretag som då delvis fokuserar på sin egen produkt. Dock är principen med 

benbiologi och arbetsgång densamma.  Kursen kombineras med auskultation och egen 

patientbehandling under handledning vid protetikavdelningen. 

 

Protetiknätverket 

Ett implantatnätverk har under många år funnits i regionen och då riktat i första hand till 

tandläkare som självständigt utreder patienter och arbetar med implantat. Nätverket har nu 

utökats med tandstödd och avtagbar protetik i ett s.k protetiknätverk och är tänkt för alla 

protetikintresserade och en möjlig inkörsport till egna behandlingar med implantat.  
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VIS dokument.  

o Implantathandboken.  

o Cementering av protetiska konstruktioner.   

 

Exempel på externa kurser i Tandläkarförbundets regi.  

o Diplomkurs i Protetik 

o Diplomkurs i Materialvetenskap/teknologi 

o Diplomkurs i Implantationskirurgi/protetik 

                                                                                                                                                  

 

Meriteringstjänstgöring 

Tjänsten innebär självständigt patientarbete under handledning vid protetikavdelningen TKC 

och är en möjlighet att fördjupa sig inom ämnet. Utannonseras. 

 

Specialistutbildning 

För den som vill vidareutbilda sig inom protetik finns Socialstyrelsens föreskrifter 
”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring” 
(2017:77) som anger nya bestämmelser och nya målbeskrivningar från 1 juni 2018 för 
tandläkares specialiseringstjänstgöring som innebär minst tre års tjänstgöring under 
handledning. 
 

 

 


