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Plats:

Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Närvarande:

Henrik Berlin
Anna Bogren
Martina Florin
Annika Gustafsson (videolänk)
Håkan Nilsson
Charlotta Svanberg (videolänk)
Georgios Tseligkaridis
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Studierektorer för ST-utbildning i Sverige,
samarbete
Vid nästa möte med Centrala Studierektorsgruppen ska
Studierektorerna i Sverige bjudas in att delta via videolänk. Byte
av datum från 12 februari till 21 februari. Håkan Nilsson skickar
ut en inbjudan för 21 februari 13:00 – 14:00.
Ämnen för mötet;
 Presentera Centrala Studierektorsgruppen och dess arbete
 Information om SÖ-kurser
 Kommunikation (webbsida, Projectplace)
 ST-struktur
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SÖ-kurser/ ”blockkurserna”, avstämning
Några av blocken kan endast ta ett begränsat antal deltagare,
därför bör de anordnas regionalt. Studierektorerna står för
grunden och definierar vad som bör ingå, men kursen anordnas
regionalt.
Anordnas nationellt;
 Samhällsodontologi
 Forskningsmetodik
 Etik
 Särskilda behov, Barn och Geriatrik
Anordnas regionalt;
 Ledarskapsutbildning
 Handledarutbildning
 Pedagogik
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Information om vilka kurser som kommer att anordnas nationellet
och information om Centrala Studierektorsgruppens uppdrag bör
kommuniceras med ämnesföreningarna. Georgios skriver ett brev
till ordförande i ämnesföreningarna. Martina ansvarar för utskick.
Etikkursen
Båda kurserna i vår (Stockholm och Göteborg) är fulltecknade.
Max antal deltagare är 25 per kurs. Finns 5-10 deltagare som ej
blivit antagna till kursen. Ny kurs för hösten 2019 ska planeras,
förslag v.41. Anna skickar förfrågan till kursgivarna, Thomas och
Gert.
Forskningsmetodik
Cirka 30 anmälda och antagna till vårens kurs. Max antal
deltagare 50. Föreläsningarna ska spelas in och kommer finnas
tillgängliga via en ej-nedladdbar länk. Endast de som p.g.a.
sjukdom ej kunnat närvara ska få tillgång till inspelningarna.
Information om att föreläsningarna kommer att spelas in ska ej gå
ut till kursdeltagare i förhand.
Särskilda behov, Barn och Geriatrik
Finns önskemål att endast gå delar av kursen, t.ex. endast en dag
gerodonti. Inget beslut tagit huruvida detta ska erbjudas.
Johanna Norderyd är kursansvarig och ansvarar för vilka andra
kursgivare som ska kopplas in. Förslag på ansvarsfördelning;
Mun-H Center - särskilda behov, Johanna Norderyd - sällsynta
diagnoser, Bengt Hasseus – geriatrik, och Therese Kvist – barns
fysiska/psykiska välmående. Förslag på datum v.36 eller v.37
(4,5,6 eller 1,12,13 september). Georgios kontaktar Johanna.
Samhällsodontologi
Finns önskemål om att kursen komprimeras till 3 heldagar
platsbunden undervisning + projektarbete + examination, istället
för webbföreläsningar utspritt under terminen. Vissa upplever att
de webbaserade föreläsningarna inkräktar på
onsdagsseminarierna.
Då 4 ST-tandläkare i bettfysiologi Göteborg ej har gått
samhällsodontologin under vt-18 och behöver denna kurs relativt
snart, så har Samhällsodontologisk Förening erbjudit en
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speciallösning. Samma behov finns i Malmö. Ska eventuellt
samordnas.

Planering
Kursplaneringen ska alltid ske cirka ett år i förväg.
Preliminär planering av kommande kurser;
Kurs
Nästa kurs
Forskningsmetodik
VT-19
Särskilda behov, barn och
HT-19
geriatrik
Samhällodontologi
VT-20

Därefter…
HT-20
VT-21
HT-21

Etik kan komma att anordnas oftare än övriga kurser beroende på
efterfrågan.
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Ekonomi
Folktandvården Region Jönköpings län kommer att öppna ett
konto för den Centrala Studierektorsgruppen. Det är ok om det i
början ligger på minus innan kursavgifterna har inkommit. Det
ska vara klart för användning till början av 2019.
Kursavgifter
Etik: 5000 kronor + moms
Forskningsmetodik: 5000 kronor + moms
Kurserna ska anordnas till självkostnadspris. Förslag att gå ut med
maxpris på 5000 kr baserat på Etikkursen, som för tillfället är den
dyraste kursen; efter ekonomisk utvärdering anpassa kursavgiften
beroende på de faktiska kostnaderna.
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Digital plattform
ProjectPlace
Tommy Johansson, SKL, har meddelat att den offentliga
versionen av plattformen bör användas för att dela
material/information med ST-tandläkare och handledare. Då
inlogg till samtliga skulle inbära högre kostnader.
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ProjectPlace är lämpat för att dela material under/inför kurser,
men ej för att dela information om SÖ-kurserna.
Extern hemsida
En egen domän för SÖ-kurserna ska köpas; förslag
www.sttandlakare.se . Den kan administreras via ett webbhotell
där ”hotellkostnaden” är runt 1000 kronor per år. Martina
ansvarar för att köpa domän och bygga upp sidan.
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Kursutvärdering
Martina och Håkan gör ett utkast för etikkursen.
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ST-rådet
Lars Grangerts minnesanteckningar från senaste möte med STrådet bifogas protokollet.
Lars Grangerts uppdrag som studierektorernas representant till
ST-rådet utgår. Beslutar att Georgios Tsilingaridis föreslås bli ny
representant för Centrala Studierektorsgruppen i ST-rådet.
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Studierektorernas uppdrag
Beslut tas om att utse Håkan Nilsson till ny ordförande i Centrala
Studierektorsgruppen, efter Georgios Tsilingaridis.
Studierektorsuppdragen ser ut som följande;
Anna Bogren
T o m 1 mars 2020
Henrik Berlin
Tillsvidare
Håkan Nilsson
T o m juni 2019
Annika Gustafsson
Tillsvidare
Charlotta Svanberg
T o m mars 2020
Georgios Tseligkaridis
T o m mars 2021
Sammanställning av studierektorernas nuvarande arbetsuppgifter
bifogas protokollet.
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Övrigt
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Anna informerade om bedömningsinstrument (CBD,
DOPS, Mini-CEX och ”360 grader”) som presenterats på
den handledarutbildning som MoveManagement för någon
månad sedan höll i Göteborg/VG. Instrumenten biläggs
dessa mötesanteckningar och ledamöterna ombeds läsa
dokumentet inför nästa möte för fortsatt diskussion om hur
vi går vidare med eventuella rekommendationer kring
utvärdering och bedömning inom ST.
Diskussion kring kvalitetsutvärdering av ST-utbildning
och SÖ-kurserna. ST-läkarutbildningen har ett organ,
Lipus, som kvalitetsgranskar kurser som ges till ST-läkare.
Håkan kommer kontakta Lipus och förhöra sig om
kvalitetsgranskning av ST-tandläkarutbildningens SÖkurser. Planerar bjuda in Lipusrepresentant till nästa möte
i Centrala Studierektorsgruppen.

Datum för möte 2019






21/2 kl 9.00-16.00 (samling 20/2 på kvällen), Stockholm
21/5 kl 9.00-16.00 (samling 20/5 på kvällen), Stockholm
20/8 kl12.00-17.00 i samband med Studierektorskurs
(plats ej beslutad)
14/11 kl 10.00-16.00, Stockholm (Riksstämman)
Videolänksmöten kl 16.00-17.00: 16/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5,
5/6, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Vid anteckningarna

Justeras

Martina Florin

Håkan Nilsson
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