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Toppbetyg inte
nödvändigt för
att bli tandläkare
Att komma in på tandläkarprogrammet kräver inte
toppbetyg. De som har sökt in
i höst med hjälp av högskoleprovet behöver ”bara” mellan
1,4 och 1,5 – jämfört med
maxpoängen 2,0.
I höst antas tandläkarstudenter i Stockholm, Göteborg
och Malmö. På utbildningen i
Umeå antas nya studenter endast till vårterminen.
Det finns flera urvalsgrupper, men de allra flesta tandläkarstudenter rekryteras från
grupperna B1 (gymnasiebetyg
utan komplettering) och HP
(högskoleprovet).

KI HAR OCKSÅ en stor alternativ
urvalsgrupp. 57 studenter har
antagits i höst med hjälp av en
kombination av uppsats och intervju.
Malmö har tidigare haft en
alternativ urvalsgrupp, men i
höst finns den inte kvar.
Janet Suslick
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SAMMANLAGT HAR 101 studenter i landet antagits i höst på
gymnasiebetyg utan kompletteringar. För att komma
in via urvalsgruppen B1 be-

hövs minst 20,89 på Karolinska institutet (KI), 20,57 på Göteborgs universitet och 20,36
på Malmö universitet. Högsta
möjliga poäng är 22,5 (inklusive meritpoäng).
Något lättare är det att ta sig
in med hjälp av resultat från
högskoleprovet. Totalt 79 studenter har antagits till tandläkarutbildningarna den vägen.
På KI räcker 1,5, i Göteborg
1,45 och i Malmö 1,4. Maxpoängen är 2,0.

● 79 studenter har kommit in på landets tandläkarutbildningar i höst med hjälp
av högskoleprovet.

20

JS
Källa: Universitet
och högskolor
– Årsrapport 2018, UKÄ

d

g
ko

Många tandläkarstudenter har
rötter utomlands
Mer än två av tre
nybörjare på tandläkarutbildningarna i Sverige har
utländsk bakgrund.
Andelen läsåret 2016/17 var 69
procent. Det kan
jämföras med dem
som börjar läsa till
fysioterapeut, där
bara 5 procent har
utländsk bakgrund,
eller blivande psykologer, där andelen är 16 procent.
”Utländsk
bakgrund” innebär
att studenterna är
födda utomlands
eller har två föräldrar som är födda
utomlands.
Det är också
många från Sverige
som studerar till
tandläkare utomlands. Läsåret
2016/17 var det 330
studenter som
hade svenskt
studiemedel för
tandläkarstudier
i utlandet. Samtidigt hade 1 510
tandläkarstudenter
i Sverige studiemedel samma läsår.
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Hallå där …

Katarina Reidal
Klinikchef vid folktandvården i
Bergsjön och Olskroken, och en
av författarna till boken ”Kulturella skillnader i tandvården”.

Hur kom det sig att det blev
en bok?
– Anna Melle, som bland
annat föreläser om kulturkrockar och patientbemötande, ville skriva om detta. Förlaget ville ha med en
tandläkare, och hon tog då
kontakt med mig.
Hur har det varit?
– Den största utmaningen för mig, som arbetat som
tandläkare i 24 år, är att man
plötsligt ska skriva mycket
text, och inte korta koncisa
journalanteckningar. Att brodera ut texten, men ändå behålla kärnan. Det har varit
jätteroligt att göra något helt
utanför det jag brukar göra.
Vilka erfarenheter har du haft
nytta av i arbetet?
– Jag har arbetat i mångkulturella områden från och
till. När jag var nyexaminerad 1994 kom många flyktingar från Balkan, och nu
kommer många från Syrien.
Det här är något som återkommer. Det är en utmaning för oss som profession
att möta människor i kris och
med dålig tandstatus. Men
jag ser att vi människor vill
göra skillnad och hjälpa till.
Vad är det viktigaste läsarna
ska ta med sig?
– Att tillsammans på kliniken våga lyfta svåra ämnen som tortyr och hederskultur, så att vi är förberedda
och kan hjälpa patienter när
de kommer.
Anna Norberg
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