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Clarion Sign, Stockholm

Närvarande:

Henrik Berlin
Anna Bogren
Martina Florin, sek.
Annika Gustafsson
Håkan Nilsson
Charlotta Svanberg
Georgios Tsilingaridis
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Mötet öppnas
Genomgång dagordning.
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www.sttandlakare.se













Diskussion om hur sidan kan vidareutvecklas. Beslut om
att öppna funktion på sidan för att ta emot förslag på
förbättringar. Viktigt att först inventera vad det finns för
behov. Behovsanalysen sammanställs och bifogas kallelse
till nästa möte.
Förslag att lägga till en undersida ”Du som tänker söka
ST-utbildning”.
Ta bort steget ”registrera dig för att publicera kurser”.
Utskick till studierektorer och ämnesföreningar med
uppmaning att komma in med förslag på hur sidan ska
utvecklas, samt påminnelse om att de kan publicera
kurser.
Ska ST-tjänster publiceras på sidan? Eventuellt inventera
intresse från regionerna och NSATS.
En rutinlista för administration av sidan ska tas fram.
Ett nyhetsbrev ska skickas ut 2 gånger om året med
senaste information. En funktion ”prenumerera på
CSRG’s nyhetsbrev” ska läggas till på sidan. Första
utskick görs till studierektorer och ämnesföreningar för
vidarebefordran till berörda. Därefter endast till de som
aktivt valt att prenumerera på utskicket.
Information om att gamla föreskrifterna slutar gälla 2023
ska läggas upp på sidan.
Vid nästa möte ska vi titta igenom länk från Sveriges
läkarförbund (https://slf.se/din-karriar/utbildning/st/), som
Henrik skickat som förslag på vad vi kan ha med på
hemsidan.
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Tandläkarförbundets ”blockkurser”/planering
SÖ-kurser 2020














Behovet/efterfrågan ska styra kursutbudet.
2020 få kurser, fokus på ledarskapsutbildning och
handledarutbildning som arrangeras regionalt.
”Blockschemat” ska omarbetas och istället baseras på SÖdelmålen. Anna mailar utkast till gruppen.
Preliminärt kursschema ska publiceras på hemsidan.
Diskussion om att ta fram en mall som kan användas i
planering av den individuella utbildningsplanen. Den ska i
sådana fall inte inkludera några SÖ-kurser eller specifika
datum. Henrik skickar utbildningsplan från Malmö.
Diskussion om att SÖ-kurserna bör arrangeras på olika
orter. Det blir mycket fokus på Göteborg och Stockholm.
Förslag att mindre kurser, som arrangeras med få
föreläsare, ”flyttar runt”. Nästa etikkurs ska hållas i
Malmö. CSRG kommer att arbeta för att
kursarrangemanget går runt i hela Sverige.
Specialitetsspecifika kurser arrangeras lokalt, men
kursarrangörerna kommer inbjudas att annonsera
nationellt via hemsidan, med hjälp av CSRG’s
administrativa funktion.
Gällande SÖ-kurser så ska endast de, som arrangeras av
CSRG, publiceras på hemsidan.
Kursgivare för SÖ-kurserna behöver inte vara samma
nästa omgång. Kursgivare från hela landet bör engageras.
Uppdraget ska om möjligt rotera.
Socialstyrelsens del i handledarutbildning ska utvärderas.
Mycket kritik har inkommit gällande utförandet; rörigt,
dåligt ljud, brister i planering etc. Förslag att
Studierektorerna, två och två, håller i denna del av
handledarutbildningen. Frågor som ej kan besvaras
hänvisas till SoS. Eventuellt kommer Håkan Nilsson och
Anna Bogren hålla i utbildningen om föreskrifterna vid
nästa utbildningstillfälle i Göteborg.
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Gemensammakursutvärderingar för CSRG´s
SÖ-kurser



5

Förslag att CSRG tillsammans med representanter från
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram material,
presentation och eventuella frågor som kan komma. Beslut
att Stein ska bjudas in till nästa möte (kl 9-12 med avslut
lunch) för att diskutera format av framtida utbildning i
Socialstyrelsen förskrifter.
Samhällsodontologi. Höstens kurs fulltecknad (50 platser),
cirka 25 deltagare som ej kommer kunna erbjudas plats i
årets kurs. Ny omgång av kursen bör komma HT-20.
Georgios kollar med kursgivarna.
Etikkurs. Några platser kvar till höstens kurs.
Särskilda behov; barn och geriatrik. Dag 1 och 2
fulltecknade, dag 3 (geriatrik) finns platser kvar. Totalt ca
50 deltagare/dag.

Nuvarande mall för kursutvärdering bifogas protokoll. Läs
igenom kursutvärdering till nästa möte för eventuella
ändringar.
I nuläget används esmaker (via Region Jönköping) för
digitala kursutvärderingar. Verktyget är anpassat enligt
GDPR.

Studierektorsutbildning
Anna har mottagit offert från Move Management gällande
studierektorsutbildning den 15-17 januari 2020. Preliminär lokal
Nya Varvet Göteborg. Totaltkostnad cirka 6000 kr plus boende
och resa per deltagare. Upplägget ska presenteras av Anna för
Studierektorerna Sverige. Offert bifogas protokoll.
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Studierektorerna Sverige (via videolänk)
Närvarande: Kristina Johansson, Jani Talvilahti, Erik Lindfors,
Kjell Enberg, Christer Lindgren och Carin Starkhammar.
1. Dagordning godkändes
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2. Information om Sö-kurserna
a. SÖ-kurser i andras regi kommer inte publiceras på
hemsidan
b. Via nyhetsbrev kommer de som aktivt valt att
mottaga brevet att få senaste information om
kurserna.
c. Erik Lindfors har haft kontakt med
tandläkarförbundet gällande SÖ-kurser. Det är
samma grupp som ansvarar för diplomkurserna
som även arbetar med att ta fram
tandläkarförbundets SÖ-kurser.
d. Önskemål om mer ämnesspecifika kurser med
nationell inbjudan.
e. Preliminärt flödesschema av SÖ-kurserna kommer
att publiceras på hemsidan.
3. Information/inbjudan till Studierektorsutbildning 2020.
Anna Bogren kommer att skicka ut mer information under
nästa vecka till samtliga studierektorer.
4. Återkoppling från senaste NSATS-mötet.
a. Meritvärderingsdokumentet har uppdaterats
b. Beslut om 12 NSATS platser i Orofacial Medicin.
( norra 1, mellersta 3, östra 3, västra 2, södra 3)
5. Övriga frågor
a. Privata aktörer planerar bedriva ST-utbildning
b. Under Riksstämman kommer samtliga
studierektorer att bjudas in till fysiskt möte. Mer
information om dag och tid kommer senare.
c. Gällande Socialstyrelsen del i handledarutbildning
så har flera studierektorer ansvarat för denna del
själva. Information om att CSRG planerar att bjuda
in Stein Björkman för vidare diskussion om
upplägget av detta utbildningsmoment.
d. Huvudansvarig handledare ska vara anställd på
kliniken där ST-tandläkaren är placerad, men vad
finns det för krav på närvaro? Oklarhet kring detta
upplevs som ett problem. Samtliga studierektorer
uppmanas att ifrågasätta detta ”tolkningsproblem”
till Socialstyrelsen. Viktigt att de hela tiden får
återkoppling för att kunna göra eventuella
förtydliganden. Oavsett Socialstyrelsens krav så är
det dock viktigt att handledare finns på plats för att
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bibehålla god nationell kvalitet inom
specialistutbildningen.
e. Bedömningsverktyg kommer snart att publiceras
på hemsidan.
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Ekonomi.


Beslut att informationsbrev/avtal ska tas fram för
respektive kursarrangemang. Det bör innehålla;
 Introduktion av NSTATS och CSRG
 Tidsplan och information om anmälningsprocess.
 Genomförande; omfattning, datum, plats etc.
 Delmål som ska uppfyllas
 Arvodering/budget
 Kommunikationskanaler/kontaktperson CSRG + adm
 Plattform för kursmaterial.



Arvodering kursgivare. Kursansvarig ska ges en budget på
2000kr/timme x 8timmar per dag. Därefter upp till
kursansvarig hur arvodet fördelas. Vidare diskussion om
nivån på föreläsningsarvodet fortsätter på nästa möte.
Respektive Studierektorer kollar upp respektive regions
arvoderingsrutiner.

Övriga frågor





Anna

Datum nästa möte 29 augusti Stockholm 8-16.
Videomöten; 21 augusti, 2 oktober, 6 november, 4
december
Möte under Riksstämman. Dag ej bestämt. Studierektorer
Sverige ska bjudas in.
22 januari examination Samhällasodontologi, samtliga
Studierekorer förväntas vara med.
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Vid anteckningarna

Martina Florin

Justeras
Håkan Nilsson
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