Protokoll Möte studierektorer för ST-tandläkare i Sverige
Tid: onsdag 26 september 2018 kl 09-16
Plats: hotell Riverton, Göteborg
Kallade: Georgios Tseligkaridis, Håkan Nilsson, Charlotta Svanberg, Annika Gustafsson,
Henrik Berlin, Anna Bogren, Martina Florin (sekr)
Närvarande: Håkan Nilsson, Charlotta Svanberg, Henrik Berlin, Anna Bogren

1§

Mötets öppnande
Mötet öppnas och dagordning godkänns med tillägget övriga frågor

2§

Studierektor ST-utbildning Sverige, former för samarbete?
Förslag 1
Studierektorsgruppen bestående av 6 studierektorer som
representerar norra, östra, mellersta, västra samt södra regionen ska kvarstå.
Namnförslag på denna grupp är Centrala studierektorsgruppen.
Samarbete ska upprättas med samtliga övriga studierektorer i Sverige.
Förslag 2
Martina Florin ansvarar för att kartlägga och dokumentera var i landet
övriga studierektorer för ST-tdl finns och vilka dessa är.
Förslag 3
Håkan Nilsson föreslår ett webbaserat möte med samtliga studierektorer i
början av 2019. Frågan tas med av Håkan till nästa NSATS-möte.
Förslag 4
Centrala studierektorsgruppen ska gemensamt gå en 3-dagars
studierektorsutbildning under våren 2019.
Anna Bogren tar kontakt med Hanna …. Lipus samt med MOVE management
för offert/upphandling av studierektorskurs.

3§

Gemensam form för mallar SÖ-delmålen?
Håkan redogör för ST-utbildningsplaner samt för styrdokument för STutbildning i Jönköping och ska förmedla dessa per mail till samtliga i gruppen.
Diskussioner förs kring kostnader för teorikostnad/ST-tdl och vad kostnaden för
den vetenskapliga delen hos handledare kan vara.
Förslag 1
Styrdokument för ST-utbildning ska tas fram av centrala studierektorsgruppen.
Förslag 2
Vidare diskussioner avseende teorikostnad för ST-utbildning vid nästa möte.

4§

Blockkurserna, avstämning
Diskussion förs angående de 5 olika SÖ blockens upplägg och lokalisation.
Förslag 1
Block 1 (handledarutbildning, pedagogik) och 2 (etik, ledarskap) anordnas inom
respektive region.
Block 3 (vetenskapsmetodik), 4 (samhällsodontologi och mångfald) och 5
(patienter med särskilda behov, barn/gerodonti) anordnas nationellt på olika
platser i Sverige för solidarisk fördelning av kostnader resa, logi.
Förslag 2
VT 2019 Vetenskapsmetodik i Örebro.
Annika ansvarar för att ta fram datum och plats.
HT 2019 Patienter med särskilda behov, barn/gerodonti i Jönköping
Johanna Norderyd i samarbete med Mun-H center Göteborg ansvarar
för datum och plats.
VT 2020 Samhällsodontologi och mångfald i Stockholm.
Georgios i samarbete med samhällsodontologisk förening ansvarar för datum
och plats.
Förslag 3
Rullande SÖ-schema
VT 19 block 3 vetenskapsmetodik
HT 19 block 5 särskilda behov
VT 20 block 4 samhällsodontologi
HT 20 block 3 vetenskapsmetodik
VT 21 block 5 särskilda behov
HT 21 block 4 samhällsodontologi
Förslag 4
Ansvarsfrågan för kursgivare samt kursarrangör måste tydliggöras.
Förslag 5
Kursplan ska finnas vid annonsering av kurser.
Förslag 6
Nationella kurser bör anordnas med sammanhängande kursdagar enligt
önskemål från tidigare ST-tdl/kursdeltagare.
Förslag 7
Kursarrangemang upphandlas.
Förslag 8
Eventuella överblivna kursplatser utannonseras via Projektplace.

Etikkurs VT 2019 (Thomas Qvist och Gert Helgesson) planerad i Göteborg samt i
Stockholm. Max antal deltagare 25.
Förslag 9
Beslut måste tas snarast om inplanerad 2 dagars etikkurs med datum 6/3-7/3 i
Göteborg, 3/4-4/4 i Stockholm.
Offert: 50 000:- + moms/tillfälle + resor och logi (inklusive lunch och middag).

5§

Åldersgräns NSATS finansierad ST-tjänst?
Förslag
Håkan tar med sig frågan till nästa NSATS-möte samt även frågan om
möjlighet för tandläkare till dubbla ST-utbildningar.

6§

Projectplace, personuppgiftshantering?
Då Martina är sjuk vid dagens möte redogör Håkan för aktuellt status för
Projectplace.
Minst två ingångar (ST-tdl/handledare) kommer att finnas.
Projectplace finansieras av SKL.
I nuläget ingen avgift för ST-tdl, handledare eller för studierektorer.
Frågor har uppkommit kring GDPR. Vem ansvarar för det juridiska? SKL?
Förslag 1
Martina undersöker hur länge samt för hur många Projectplace är avgiftsfritt.
Förslag 2
Håkan tar med GDPR-frågan till NSATS.
Förslag 3
Uppstart av Projektplace snarast möjligt.
Martina ansvarar för och mailar ut vilka uppgifter hon behöver för uppstart av
ST-tdl Projectplace.

7§

Handledarenkät
Håkan redogör för webbaserad enkät utarbetad av studierektorsorganisationen
i Jönköping.
Förslag 1
Håkan tar med sig denna enkät nästa möte och då beslutas om denna även kan
användas nationellt.
Diskussioner om samma bedömningsinstrument ska användas i ST-utbildningen
i Sverige. Finns centrala riktlinjer? Kan detta vara ett framtida forskningsprojekt
inom ramen för en ST-utbildning?
Hur ser NSATS på antal framtida ST-platser? Är en behovsanalys gjord och i så
fall hur ser den ut?

Förslag 2
Håkan tar med sig frågan till NSATS.

8§

Övriga frågor
Framtida mötesplanering
Förslag 1
Möte 15/11 Odontologisk Riksstämma Göteborg i anslutning till föreläsning av
SoS med efterföljande lunchmöte.
Möte 11/12-12/12 Clarion Live, Malmö med uppstart kl 19 och avslut kl 16.
Möte 11/2 - 12/2 Örebro? Jönköping? Mötets agenda möte med övriga studie
rektorer?
Förslag 2
Studierektorskurs inkl studierektorsmöte planeras under VT 2019.

Ellen Öhrström HR i VGR tar kontakt med Martina för ev gemensamt
arbete för centrala studierektorsgruppen.

Justeras:

Håkan Nilsson
Ordförande för mötet

Anna Bogren
sekreterare

