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Mötet öppnas
Georgios hälsar alla välkomna
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Fusk med närvarolistor
Det har uppmärksammats att fusk har förekommit i samband med
signering av närvarolistor för den webbaserade kursen i
samhällsodontologi. Striktare/tydligare regler och kontroll av
närvaro efterfrågas.
För godkänd kurs krävs minst 75% närvaro. Eventuellt fusk med
signering på närvarolistor ska medföra ett icke godkänt.
Vidare diskussion om hur närvarokontrollen för webbaserade
kurser kan lösas. För mindre webbaseradekurser, 40-50 deltagare,
finns möjlighet att kontrollera närvaron med upprop. Tydligare
information om närvarokrav inför kursen.
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Dimensionering av SÖ-kurser/”blockkurser”,
öka antalet platser, fler tillfällen eller annan
åtgärd?
Efterfrågan är större än antalet kursplatser i flera av de nationella
”blockkurserna”. De kurser som inte kan möta efterfrågan
kommer att behöva anordnas parallellt på respektive ort.
Långsiktigt mål är att samordna dessa kurser på färre orter.


Etik
Flyttas till våren 2019. Förslag v. 10 och v. 15. Plats
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Stockholm eller Göteborg. Antalet platser ej ännu bestämt.
Vetenskapsmetodik
Datum 20/2(Stockholm), 20/3, 17/4, samt examination
22/5
Samhällsodontologi, samt patienter med särskilda behov
är kurser som kommer att anordnas nationellt.
Övriga kurser ska i nuläget anordnas lokalt/regionalt.

För att förenkla dokumentering av uppnådda kunskapsmål bör
kursmål och kursintyg utformas utifrån respektive målbeskrivning
i SoS nya föreskrift.
4

Handledarutbildning
Det finns uppskattningsvis 300-400 handledare som behöver
utbildning relativt snabbt. Den akuta situationen med
handledarutbildning för alla handledare ska initialt lösas inom
respektive region. Finns flera privata organisatörer att anlita för
handledarutbildning;
 Move Management, ca 6500-7000kr per person för 3
dagar.
 AKL ska sätta ihop ett förslag på en tredagars
handledarutbildning.
 LIME, kommer antagligen att anlitas i Stockholm, men
kan troligen även ordna kurser i övriga Sverige. En
totalkostnad på cirka 35 000kr per kurs.
 Umeå Universitet erbjuder en poängkurs inkluderat
handledarutbildning, ledarskap och etik.
Vidare diskussion om;
 vem som bör gå på handledarutbildning. Samtliga
handledare uppmanas att ha gått en handledarutbildning
inom rimlig tid.
 samarbete mellan regioner för att pressa priserna.
 möjligheten att handleda på distans. Råder viss otydlighet
från Socialstyrelsen om vad det innebär att ha tillgång till
huvudhandledare.
En studierektorsutbildning efterfrågas av gruppen. Håkan Nilsson
ska kolla upp vad det finns för alternativ. Förslag på datum; våren
2019.
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Anmälningsformulär
Martina Florin presenterar förslag på anmälningsformulär för de
nationella blockkurserna. I antagningen ska prioritering ske
utifrån ST-tandläkarens planerade examinationsmånad. STtandläkare ska prioriteras förre CT- tandläkare i antagningen.
I anmälningsformuläret behövs tydlig information om vad som
krävs för godkänt.
Finns behov av central administration för de nationella kurserna.
Diskussion om att eventuellt anlita en administratör på 10-20%.
Anmälan för kurserna våren 2019 kommer att publiceras
september 2018.
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Presentation av Move Management
handledarutbildning
Move Mangement har länge arbetar med handledarutbildning för
ST-läkare/handledare, som uppfyller SoS riktlinjer och delmål för
handledar- och ledarskapsutbildning/ar. De är pedagoger som
arbetar med att skapa minnen/lärande utifrån upplevelser och
erfarenheter.
För de regioner de redan är aktiva i går det att anordna en
utbildning för ST-tandläkare/handledare under respektive
ramavtal. Möjlighet finns att en region som täcks av ett ramavtal
bjuder in deltagare från andra regioner.
Det finns utrymme och möjlighet att organisera
handledarutbildningar som täcker specialisttandvårdens behov
relativt snabbt.
Förslag på upplägg:
 En handledarutbildning för ST-handledare
 En ledarskapsutbildning på 2 dagar.
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En kombinerad pedagogik och handledarutbildning, 2
dagar plus en uppföljningsdag en månad senare.

Erbjuder även studierektorsutbildning som anpassas efter
beställarens krav och efterfrågan.
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Gemensam, nationell internetsida för STtandläkare och handledare
Håkan Nilsson har varit i kontakt med Tommy Johansson på SKL
gällande äskandet om en digital plattform för ST-tandläkare. Man
efterfrågar mer information om hur plattformen ska
användas/innehålla och därmed planeras. SKL är positiva till att
hjälpa till med arbetet.
Plattformen bör innehålla funktioner för t ex annonsering av och
ansöknings-/tillsättningsförfarandet avseende bl a nationella, SÖkurser, dessutom inloggning för såväl ST-tandläkare,
huvudansvariga handledare och studierektorer. Gruppen
efterfrågar en offert för kostnaden.

Vid anteckningarna
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