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1

Studierektorerna för ST-utbildning i Sverige,
hur ska vi samarbeta?
Håkan Nilsson har blivit kontaktad av Erik Lindfors gällande
eventuellt framtida samarbete kring ST-utbildning i Sverige.
Diskussion om hur studierektorerna förhåller sig till eventuellt
samarbete. Ska det finnas en grupp med samtliga studierektorer?
Samarbete gällande SÖ-kurserna, eller endast specialistspecifika
kurser? Förslag att bjuda in studierektorerna för diskussion kring
eventuellt framtida samarbete. Bör ske relativt snart.

2

Lägesrapport SÖ-kurser/”blockkurserna”
 Feedback från kursen samhällsodontologi. Generellt
positivt, examinationstillfället mycket bra. Förslag på att
minska resandet med att komprimera kurstillfällena.
 Vt-19 Vetenskapsmetodik. Mitten av hösten kommer
inbjudan att skickas ut.
 Etik, i Stockholm 3-4 april. Anna ska kolla upp den
totala kostnaden och återkomma.
 Block 5, ht-19, beräknas bli fullsatt, men finns eventuellt
möjlighet att anordna ytterligare kurs relativt snart.
 Martina administrerar anmälan för kurserna. Eventuellt
ytterligare en person som backup. För hantering av
personuppgifter måste PUB avtal upprättas mellan
inblandade organisationer.
 Handledarutbildning anordnas regionalt.
1. VGR, Move management, en tredagarskurs.
2. Sthlm, Lime, 2,5 +0,5 dag.
3. Örebro, Universitetet
4. Malmö, Malmö University, 2 +1 dag
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Presentation Projectplace
Martina presenterar Projectplace. Förslag på att skapa 2 arbetsytor
för att slippa arbeta med behörighetsnivåer. En plattform ska vara
för ST-tdl och handledare med syfte att dela kursinformation och
kursmaterial, en plattform endast för studierektorerna.

4

Studierektorsutbildning
Håkan skickar ut länkar på studierektorsutbildningar. Beslut om
vilken utbildning gruppen ska gå tas på nästa möte.

5

Övriga frågor
 Får man jobba mer än 10 dagar efter examination? Svar,
ja.
 Kan den vetenskapligt meriterade personen ha disputerat i
ett icke odontologisk ämne? Teoretiskt ja, lämpligt nej.
 Det är viktigt att tolkningsfrågor och problem lyfts med
Socialstyrelsen.
 Finns möjlighet att vidarebefordra frågor och synpunkter
kring de nya riktlinjerna HSLF-FS 2017:77 till Anna som
hon kan ta med sig till presentationen i samband med
Socialstyrelsens dragning på Riksstämman.
 Håkan och Martina ordnar dagordning inför nästa möte;
tar avstamp i dessa minnesanteckningar, men skicka gärna
förslag på punkter som kan dyka upp inför mötet.
Georgios och Annika kan inte delta på mötet i Göteborg
26 september.

Vid anteckningarna

Martina Florin

Justerat

Jus
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