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ST-rådet
Lars Grangert informerar om att hans uppdrag i ST-rådet går ut
under nästa år. Han sitter i ST-rådet på uppdrag av
studierektorerna och meddelar att han gärna fortsätter med detta
uppdrag. Studierektorerna har ännu inte fått uppdrag från NSATS
att utse ny företrädare till ST-rådet.
Diskussion med Lars Grangert gällande frågor till nästa ST-råd.
 Regelverk gällande GDPR och användandet av
patientfoton. Är det en fråga till Socialstyrelsen? Gruppen
enig om att det inte är en fråga till Socialstyrelsen, utan en
fråga varje organisation själva ska ta ställning till.
Rekommendation att endast tillåta lagring av känslig
information/bilder på det interna molnet som skyddas av
VPN, bör ej vara tillåtet att spara på lokala minnen
(dator/USB). Stockholm har framtagit mallar för
samtycke, samt ångra samtycke. Mallar bifogas till
protokoll.
 Handledarmanualen, fortgår arbetet? Och i så fall när
kommer den?
 Diskussion om frirummet för vilka tolkningar som anses
vara av god kvalitet. Stein Björkman har tidigare besvarat
frågan om huruvida Socialstyrelsen kommer kontrollera
var huvudhandledare befinner sig; Socialstyrelsen kommer
inte kontrollera detta. Teoretisk finns därav möjlighet att
genomgå en ST-utbildning utan regelbunden handledning.
Den stora skillnaden från tidigare är att handledaren som
befinner sig på annan ort blir i och med de nya
föreskrifterna ej längre huvudhandledare, utan
huvudansvaret hamnar på kliniken där ST-tandläkaren gör
sin huvudsakliga tjänstgöring, dess handledare och
verksamhetschef.
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Vilka som ingår i ST-rådet; Zara Warglo, Margareta
Molin Thorén, Lars Grangert, Gunilla Karlsson, Göran
Stegersjö, Tommy Johansson (SKL), Peter Schulz och
Bitte Fritzon.
Fråga om huruvida NSATS tar på sig att bestämma kraven
på kvalité/omfattning avseende handledning för klinisk
tjänstgörning? Studierektorernas önskan är att NSATS
driver dessa frågor.
Specialister från tredjeland; man måste först få svensk
legitimation allmäntandläkare.
OFM: saknas handledare.
Det finns idag totalt 70 NSATS-finansierade ST-tjänster.
Äskas om ytterligare 12 platser för orofacial medicin. För
övrigt kommer antalet platser ej att ändras.
NSATS har mottagit en motion från RSATS -syd gällande
äskande för mer finansierade medel per plats. NSATSplatserna är underfinansierade. I nuläget ligger det på ca
650 000 kr per år per tjänst, men uppskattas kosta ca 1
miljon per plats. Det skiljer sig mellan regioner och
specialiteter. En extern utredning av vad en ST-utbildning
kostar efterfrågas.
Vad har Socialstyrelsen för ansvar gällande finansiering
av specialistutbildning? VGR och södra stoppar intag till
alla ej NSATS-finansierade ST-tjänster från 2019,
Stockholm från 2020.
De specialitetsövergripande kurserna för läkare har
finansiering från staten. Likande finansiering av
tandläkarnas SÖ-kurser är eventuellt en fråga för NSATS
att ta upp med landstingsdirektörerna. Uppskattningsvis
skulle 30 miljoner var tredje år behövas för att finansiera
ST-tandläkarnas SÖ-kurser.
Att de små landstingen tappar sina ST efter examination är
ett återkommande problem.

Studierektor för ST-utbildning Sverige, former
för samarbete?
Studierektorerna Sverige ska bjudas in till webbmöte den 12
februari 15:00 – 16:00. Martina skickar ut en inbjudan.

MÖTESANTECKNINGAR

3(5)

Centrala Studierektorsgruppen
Tid:

3

2018-11-15 10:00

SÖ-kurser/ ”block-kurser”, avstämning
 Handledarutbildning KI. Finns möjlighet för deltagare
från andra orter att delta. Martina kommunicerar detta med
Studierektorer Sverige.
Alt 1: 24-25/1, 21 februari
Alt 2: 14-15mars, 26 april
Alt 3: 9-10maj, 13juni
 Handledarutbildning Move Management. VGR har
anordnat utbildning för cirka 6000kr per deltagare.
 Tandläkarförbundets kursnämnd. Viktigt med bra dialog
med kursnämnden och att en bra relation behålls. Georgios
tar kontakt med ordförande. Önskemål från
studierektorsgruppen att kursnämnden fokuserar på de
specialitetsspecifika delmålen så båda parter kompletterar
varandra.
 SÖ-kurserna ska inte öppnas upp för allmäntandläkare,
utan riktar sig endast till ST-tandläkare.
 Ledarskap, pedagogik och handledarutbildning anordnas
inte av Centrala Studierektorsgruppen.
Ledarskapsutbildning bör ligga separat.
 Etikkursen bör fortsätta som en nationell kurs. Max 20
deltagare per kurs. Förslag att anordna den oftare och på
olika orter. Efter utvärdering av vårens kurs bör
Studierektorsgruppen fråga om en offert för framtida
kurser.
 Samhällsodontologi, diskussion om att inte ha den via
webblänk
 Patienter med särskilda behov, barn och gerodonti; en
dag med sällsynta behov och sällsynta diagnoser, en dag
särskilt utsatta barn, samt en dag gerodonti. Diskussion
om vem som ska föreläsa delen med ”särskilt utsatta
barn”. Förslag Therese Kvist, KI.
 Handledarutbildning halvdag Socialstyrelsen, ingen
kostnad. Bör ej filtreras genom någon annan, utan ska
komma direkt från Socialstyrelsen. Efter avslutad kurs
rekommenderas att lämna ut ett intyg signerat av
studierektor. Kursintyg från Stockholm bifogas till
protokoll.
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Lägesrapport Projectplace (Martina)
 Begränsat utrymme 2GB per plattform.
 Inge kostnad
 Kommer att börja användas i samband med vårens kurser

5

Regelverk GDPR, vad gäller för
blockkurserna/patientfoto under ST?
Se punkt 1.
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Gemensam kursutvärdering SÖ-kurserna
(Martina)
Kursutvärdering 2-delad; en allmän och en kursspecifik del.
Förlag att göra kursutvärdering på plats med QR-kod.
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Information NSATS-möte 181113
Protokoll från NSATS-möte bifogas.
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Ekonomi; kostander och fakturering för SÖkurserna.
Finns behov av ett centralt konto för Centrala
Studierektorsgruppen. Avgifter/kostnader i samband med
kursarrangemang bör dock fortsatt hanteras lokalt av
kursansvarig, men därefter vidarefaktureras till centralt konto.
Martina och Håkan kollar upp om Jönköping kan administrera ett
sådant konto.
SÖ-kurserna ska vara till självkostnadspris, men en mindre
summa kan läggas på för att täcka andra kostnader som
uppkommer i samband med arbetet med SÖ-kurserna.
Regionernas policy gällande kostnader för mat, hotell mm ska
gälla.
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Studierektorsutbildning
Kommer eventuellt anordnas med MoveManagement. Förslag på
datum; v.34 ons-fre (21-13aug). Förslag på vart utbildningen ska
hållas; Kopperhill Åre, Tylösand, eller Stockholm Yasurargi
(japanskt spa).
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Kommande mötesdagar
 Stockholm 12 februari. 9 - 16:00, 11/2 middag kl.19:00
 Stockholm, 21 maj 9-16:00, 20 maj middag
 Videomöte första onsdagen varje månad, fortsätter. Inget
videomöte januari.
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Övriga frågor
 Förslag på att Håkan tar över rollen som ordförande, och
att Georgios nomineras till ST-rådet.
 Namn på gruppen: Centrala Studierektorsgruppen.

Vid anteckningarna

Martina Florin

