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Mötet öppnas
Dagordning fastställs.
Tillägg av punkt under övrigt;
 Risk för kvalitetsförsämring av ST-utbildning

2

Samhällsodontologikursen, Elisabeth Wärnberg
Gerdin
Diskussion och återkoppling med Elisabeth Wärnberg Gerdin
gällande SÖ-kursen Samhällsodontologi.
 Kursen ska anordnas av Svensk Samhällsodontologisk
Förening (SSOF), och SSOF är ansvariga för att ta fram
kursinnehåll och föreläsare.
 SSOF har hittills anordnat kursen vid två tidigare
tillfällen. De är positiva till att fortsätta anordna kursen.
Dock mindre positiva till formatet med webbaserade
föreläsningar då tekniska problem påverkade kursens
helhet.
 Feedback från studierektorerna; bra föreläsare med rätt
fokus, bra examination, konceptet med att skriva ett eget
arbete är mycket bra.
 Vid nästa kurstillfälle ska de webbaserade föreläsningarna
ersättas med internat.
Förslag på nytt upplägg från SSOF; en uppstartsdag, ett 2dagars internat, samt en examinationsdag.
Förslag från studierektorerna; ett 3-dagars internat och 1,5
månad senare examinationsdag. Dock viktigt att varva
föreläsning med grupparbete/egna presentationer för att
aktivera deltagarna vid ett 3-dagars internat.
Ytterligare förslag; en uppstartsdag via videolänk, 2dagars internat, samt en examinationsdag.
Elisabeth är positiv till förslag från studierektorerna, med
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3 + 1 dag, men måste förankra det med SSOF innan beslut
kan tas.
Max antal deltagare för nästa kurs är 50. Vid tidigare
tillfällen har det varit över 80 deltagare.
Nästa kurs ska ges i Göteborg. Förslag på lokal är Campus
Nya Varvet. Anna Bogren kollar kostnader och
hotellmöjligheter. Även examinationen ska hållas i
Göteborg.
Förslag på datum; sen november med examination i början
av 2020 ( 21-23 oktober alternativt 25-27 november,
examination 22 alternativt 29 januari)
Studierektorerna kommer att hjälpa till vid examinationen.

Workshop, hemsidan sttandlakare.se
Presentation av sttandlakare.se. Diskussion om hur sidan ska
användas.
 Viktigt att privata företag inte kan använda sidan för att
marknadsföra utbildning. Beslut att endast de som
registerar sig, samt blir godkända, får publicera seminarier
och kurser på hemsidan.
 Sidan kommer inte ha någon ”baksida” med inlogg vid
uppstart. Finns möjlighet att bygga vidare vid senare skede
om det finns behov.
 Annonser för ST-tjänster ska i nuläget inte publiceras på
sidan.
 Samtliga studierektorer ska presenteras på sidan med
kontaktuppgifter. Alla skickar bild och info till Martina.
Henrik fixar en arbetsbeskrivning för CSRG.
 Övrig info som ska finnas på sidan; NSATS,
bedömningsverktyg, ämnesföreningarna, Socialstyrelsens
föreskrifter, meritvärderingssystem, bedömningsmallar.
 Sidan ska vara klar för publicering mitten av mars.
Martina hör av sig till CSRG när sidan är klar för en ”sista
titt” innan publicering.
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Sveriges Studierektorer
Närvarande via videolänk;
Lars Hjalmarsson – Sörmland
Carin Starkhammar – Östergötland
Kjell Enberg – Västmanland
Jani Talvilahti – Dalarna
Katarina Sparrman Fröjd - Västernorrland
Kristina Johansson – Jämtland-Härjedalen
Peter Oskarsson - Norrbotten


Presentation av studierektorsgruppen, SÖ-kurser och
kommande hemsida för kurser och seminarier för STtandläkare.



Presentation av respektive regions arbete med STutbildning
Västmanland: Har ett samarbete med STläkarna/sjukhuset med bland annat gemensam
handledarutbildning. Planerar att starta ST-utbildning
ortodonti, bettfysiologi och käkkirurgi. Tillägger att
Uppsala också är på gång att starta ST-utbildning
Ortodonti.
Jämtland-Härjedalen: har ingen disputerad handledare,
utan köper den tjänsten. Behöver främst hjälp med att
driva seminarier.
Norrbotten: Har tidigare inte bedrivit ST-utbildning.
Behöver vetenskapligt stöd och samarbetar med Umeå och
Uppsala.
Östergötland: har ett samarbete med ST-läkarna gällande
handledarutbildning. På gång att starta upp ST-utbildning i
Orofacial medicin, 1-2 platser. I parodontologi och
protetik köps teorin från Jönköping.
Dalarna: Kom igång med ST-utbildning sommaren 2017.
Viktigt med samarbete mellan regionerna. SÖ-kurserna
löser en tung del av teorin.



Finns behov av forum för att diskutera
utvärderingsverktyg. CSRG ska under dagen inventera
olika verktyg som kan användas för utvärdering och
bedömning. Återkoppling med övriga studierektorer vid
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nästa möte.
Diskussion kring handledning, bl a om hur mycket
tillgång till handledare ST-tandläkaren ska ha.
Enligt HSLF FS 2017:77 bör handledningen planeras in i
den ordinarie tjänstgöringen för både ST-tandläkare och
handledare.
Den huvudansvariga handledaren ska tjänstgöra där STtandläkaren genomför sin huvudsakliga
specialiseringstjänstgöring.
Under varje del av specialiseringstjänstgöringen ska STtandläkaren ha tillgång till en handledare som har
relevant specialistkompetens och har genomgått
handledarutbildning. Handledarutbildningen bör omfatta
regelverket för specialiseringstjänstgöringen samt
pedagogik, metoder för bedömning, kommunikation och
etik.
Diskussion om vilka specialitetsspecifika kurser som
kommer/kan publiceras på sttandlakare.se
Efterfrågar plattform där de mindre regionerna har
möjlighet att ”söka” andra regioner att samarbeta med
gällande ST-utbildning.
Studierektorerna bjuds in till videomöte vid nästa CSRG
möte den 21 maj.

Övriga frågor
Avstämning SÖ-kurser
 Etik. Nästa kurs planeras för 9-10 oktober i Göteborg.
 Särskilda behov. Planeras för 4-6 september. Johanna
Norderyd kursansvarig. Finns möjlighet att anmäla sig till
endast delar av kursen.
 Samhällsodontologi. Georgios återkopplar med Elisabeth
Wärnberg Gerdin.
 VT-20. Fokus på ledarskapsutbildning och
handledarutbildning.
 Flödesschemat för SÖ-kurserna behöver uppdateras.
Ta bort veckor och markera de kurser som anordnas
regionalt. Henrik Berlin fixar.
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Ekonomi
 Kursavgift ska debiteras enligt nedan;
1 dag - 3000kr
2 - 4 dagar – 6000kr
Mer än 4 dagar – 9000kr

Utvärderingsverktyg/bedömningsinstrument
Länk till utvärderingsverktyg;
https://regionvasterbotten.se/st-tandlakare/bedomningsinstrument
CSRG ska rekommendera CBD och Mini-CEX för utvärdering
cirka 6 gånger per år. Detaljer ska justeras för att anpassas till
odontologin. Anna Bogren ansvarar för att ta fram utkast till nästa
möte.
Kompletterande bedömningsverktyg; DOPS
Studierektorsutbildning HT-19 (21-23/8)
Anna Bogren har fått en offert från Move Managment. Kostnad
20 000 kronor per utbildningsdag, vilket innebär totalkostnad på
cirka 11 000 kr per studierektor.
Förslag att erbjuda samtliga studierektorer att gå kursen. Håkan
Nilsson skickar förfrågan till Studierektorerna Sverige.
Förslag på hotell: Varbergs Kurort
Omfattning av studierektorsuppdraget, kopplat till NSATSuppdraget (CSRG), i tjänst
20% är ej tillräckligt, utan bör ligga på 40-50%.
Kvalitetsförsämring av ST-utbildning
Diskussion om hur de nya riktlinjerna kan förändra kvalitén på
ST-utbildningen. Ett bekymmer att det saknas handledare i vissa
specialiteter på vissa orter.
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Vid anteckningarna

Martina Florin

Justeras
Håkan Nilsson
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