
Välkommen till Centrala Studierektorsgruppens andra
nyhetsbrev!

 
 

Syftet med detta nyhetsbrev är att
kommunicera vad som händer och sker
kring tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring i Sverige. Vi
uppmanar alla som, på ett eller annat
sätt, är involverade i utbildningen, att
prenumerera på nyhetsbrevet. 
 
Vidarebefodra gärna till dina kollegor!

Prenumerera på CSRG´s
nyhetsbrev!

Du kan närsomhelst avanmäla din
prenumeration via länk i kommande
brev.

 
 

Ordföranden har ordet

Efter en kunskapsintensiv höst, med diverse intressanta ST-utbildningsmoment
runt om i Sverige, har det nu blivit dags för sammanfattande information från
den centrala studierektorsgruppen (CSRG) via vårt andra nyhetsbrev.

Under hösten har CSRG’s nationella kurser som täcker delmålen för SÖ 7, 8, 9
och etik hållits och återkopplingen, som kursgivarna fått i utvärderingar, har
glädjande nog varit mestadels positiv vilket du kan läsa om senare i brevet. Vi
och kursgivarna är tacksamma för alla synpunkter som skapar förutsättningar
för eventuella justeringar framöver. I CSRG har vi stort fokus på kvalitet, så
utvärderingarna är verkligen värdefulla. Det har tyvärr rapporterats in misstankar
om enstaka fall av tentafusk i samband med någon av utbildningarna, vilket är
mycket tråkigt och CSRG’s hållning är att vi har nolltolerans mot detta och
tydliga rutiner för ett rättssäkert agerande mot denna typ av fusk håller på att ses
över. 

Parallellt med höstens olika SÖ-kurser och övriga utbildningsmoment, har
utredningen av nuvarande NSATS-system, som startade i somras, pågått.
Arbetsgruppen som leds av projektledare Per Tidehag har tillsammans med en
referensgrupp arbetat med att inventera NSATS historik och nuläge och en
skriftlig rapport har lagts fram till Sveriges Regiondirektörer. Under våren
kommer arbetet fortsätta med att hitta en framtida organisations- och
arbetsstruktur anpassad till Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter för



tandläkarnas specialiseringstjänstgöring; slutrapport planeras läggas fram i maj
2020.      

I samband med Swedentals Odontologiska Riksstämma i Stockholm hade vi i
CSRG bjudit in samtliga Sveriges studierektorer till ett gemensamt fysiskt möte
som inleddes med lunch för de som hade möjlighet. Mötet kretsade kring de
möjligheter och utmaningar som vi stöter på i det dagliga arbetet kring
ST-utbildning. Stämningen var positiv och mötet upplevdes viktigt som ett första
steg för ett utökat nationellt samarbete kring ST-frågor. Beslut om att vi med
regelbundenhet träffas även framöver togs och redan i januari kommer flera av
studierektorerna att träffas i Göteborg för en gemensam studierektorsutbildning i
regi av Move Management, som har gedigen erfarenhet av att utbilda bland
annat studierektorer inom Sveriges ST-läkarutbildning.  

Sammanfattningsvis vill vi i CSRG tacka för året som gått och passa på att
önska en God Jul och ett Gott Nytt ST-utbildningsår!

 

CSRG, genom Håkan Nilsson

 

 
 

www.sttandlakare.se

Arbetet med att vidareutveckla hemsidan fortgår. Saknar du någon information?
Har du förslag på hur sidan kan utvecklas? Hör gärna av dig till oss! 
 
På startsidan hittar du en länk till aktuella kurser. Här kan du se samtliga kurser
publicerade på sidan; specialistövergripande såväl som specialistspecifika. Att
publicera kurser på sidan är helt kostnadsfritt och vi uppmanar alla skicka in sina
kurser så informationen kan nå fler ST-tandläkare. 

SÖ-kurser 2020

Under våren anordnas inga SÖ-kurser i CSRG´s regi. Till hösten kommer
kursen Tandvårdens Etik samt Samhällsodontologi. Anmälan och mer
information om kurserna kommer att publiceras på hemsidan under tidig vår.



 

Ledarskaps- och handledarutbildning

Flertal regioner har valt att fokusera på ledarskap- och handledarutbildning
under våren 2020. I dagsläget anordnas inga SÖ1 eller SÖ3 kurser av CSRG,
utan endast regionalt. Dock uppmanar studierektorerna samtliga regioner att
publicera kurserna på www.sttandlakare.se så eventuella lediga platser kan
erbjudas andra deltagare. Är du i behov av ledarskaps- och/eller
handledarutbildning håll utkik på hemsidan!

 

Tandvårdens Etik

Datum: 18-19 november 2020.

Kursort: Malmö.

 

Samhällsodontologi

Datum: meddelas i samband med att kursen publiceras på hemsidan.

Kursort: Stockholm

 
 

Feedback från kursdeltagare

För att ständigt arbeta med att förbättra våra kurser ber vi alltid våra
kursdeltagare att fylla i en kursutvärdering efter avslutad kurs. Här kan du se
utdrag från några kursutvärderingar 2019. 
 
Helhetsbedömning av kursen:



Vi i CSRG vill med detta önska en riktigt god jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,
 
CSRG genom Håkan Nilsson, ordförande
 

Henrik Berlin, studierektor Södra regionen (Malmö)

Anna Bogren, studierektor Västra regionen (Göteborg)

Annika Gustavsson, studierektor Mellersta regionen (Örebro)

Håkan Nilsson, studierektor Mellersta regionen (Jönköping)

Georgios Tsilingaridis, studierektor Östra regionen (Stockholm)

Charlotta Svanberg, studierektor Norra regionen (Umeå)


