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1.

Mötets öppnande
Sammankallande till detta möte Maria Johansson öppnar mötet och hälsar alla
välkomna. Två nya ledamöter välkomnas, Tomas Josefsson och Jenny Wiik.

2.

Presentation av nya ledamöter
Tomas Josefsson, Norrbottens läns landsting, och Jenny Wiik, Region Örebro
län, presenterar sig. Även övriga ledamöter presenterar sig kort.

3.

Val av ordförande
Agnetha Bartoll väljs till ordförande. Som personlig rådgivare till Agnetha
Bartoll knyts Göran Stegersjö.

4.

Val av vice ordförande, tillika sekreterare
Maria Johansson väljs till vice ordförande.

5.

Val av justerare
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Eva Ljung väljs till justerare av protokollet.
6.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

7.

Föregående protokoll
Maria gick igenom protokollet och en ändring av det föregående protokollet
gjordes och därefter lades protokollet till handlingarna.

8.

Lista över ST-platser, kontinuerlig uppdatering
Uppdateras både avseende nationella utbildningsplatser och uppdrags-/egenfinansierade utbildningsplatser. Uppdatering görs även av antalet certifieringsutbildningar inom Allmäntandvården och Orofacial medicin. Materialet diskuterades, fungerar enligt tidigare som underlag vid RSATS-regionernas framtida
planeringar. Se separat excelfil ”NSATS-platser och uppdragsutbildningar
november 2018”, daterad 2018-11-13, som läggs ut på Projectplace.

9.

Konsekvenser av ny föreskrift
a. Översyn av NSATS regelverk
Översyn av NSATS regelverk behöver med anledning av den nya föreskriften
HSLF-FS 2017:77 göras.
Maria och Göran får i uppdrag att uppdatera NSATS regelverk. Avstämning
görs med SKL.
Översyn behöver även göras av dokumentet Meritvärdering av tandläkare vid
tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng. Göran får i uppdrag att
redigera dokumentet om meritvärdering och tillser även att det redigerade
dokumentet publiceras på www.folktandvarden.se
b. Studierektorsfrågan
Studierektorsgruppen består av sex studierektorer, varje ST-region representeras av en studierektor utom Mellersta som har två. Studierektorsgruppen får
sitt uppdrag via NSATS och samordnar NSATS- och fakultetsplatserna.
Inom Mellersta ST-regionen lyfts studierektorsfrågan. Uppsala och Västmanland har tillsatt egna studierektorer som önskar ingå i NSATS studierektorsnätverk. I nuläget består NSATS studierektorsnätverk av 6 studierektorer och
har cirka 2-4 träffar per år. NSATS ämnar inte utöka gruppen med fler
studierektorer, men övriga studierektorer kommer att inbjudas till samverkan
utanför NSATS officiella ramar.
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c. Fördelning av platser
Diskussion och observationer kring platsfördelning NSATS med materialet
nämnt under punkt 8 som underlag. Vid jämförelse mellan NSATS och antalet
uppdrags-/egenfinansierade utbildningar kan några observationer göras som
kan vara till hjälp vid kommande RSATS-möten:
* Norra: kan behöva komplettera med NSATS i radiologi och ortodonti.
* Mellersta: ska det framöver planeras för fler NSATS-platser i ortodonti och
käkkirurgi, många uppdragsutbildningsplatser just nu.
* Östra: verkar ortodontibehovet var minimalt (överetablerat). Behöver
resurserna läggas på käkkirurgi?
* Västra: Stort behov av ortodontister.
* Södra: Är balansen bättre i södra eller är det till och med för många
nationella utbildningsplatser? Ingen större skillnad mellan NSATS- och
uppdrags-/egenfinansierade utbildningsplatser.
d. NSATS-platser i Orofacial medicin
Karin och Maria fick, vid förra mötet, i uppdrag att ta fram en skrivelse om
NSATS-platser i Orofacial medicin till landstingsdirektörerna/regiondirektörerna och SKL.
Karin och Maria har tillsammans med Göran Stegersjö tagit fram två skrivelser, den andra efter frågor från landstingsdirektörerna/regiondirektörerna, om
NSATS-platser i Orofacial medicin. Skrivelserna läggs ut på Projectplace.
Tommy har därefter hanterat administrationen kring ärendet på SKL. Vi väntar
nu på beslut från landstingsdirektörerna/regiondirektörerna.
NSATS har äskat medel för 12 nya ST-platser inom Orofacial medicin. Fördelningen av dessa NSATS-platser ska därefter göras. Hur fördelningen av
platserna ska göras mellan ST-regionerna fattas beslut om efter landstingsdirektörernas/regiondirektörernas beslut.
e. Huvudansvarig handledare, vad gäller? Återkoppling från STrådet
Göran har lyft frågan om distanshandledning, som togs upp vid förra mötet, i
ST-rådet. Stein från Socialstyrelsen är vid detta möte också på plats. I 6 kap
2 § står tydligt att distanshandledning inte ska godkännas. Handledaren ska
vara på plats. ST ska ha tillgång till handledare för handledning/instruktion när
det behövs.
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10. ST-ersättning skrivelse från Södra RSATS

NSATS har fått en skrivelse om ST-ersättning som är ställd till landstingsdirektörer/regiondirektörer från Södra RSATS. Södra RSATS har höga
kostnader för studierektor, teoriutbildning och vetenskaplig handledning via
odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Inget av de övriga RSATS har
motsvarande kostnader. Frågan återsänds till Södra RSATS för hantering där
och ska inte lyftas med landstingsdirektörer/regiondirektörer.
NSATS diskuterar om en generell genomlysning av kostnaderna för en STutbildning ska göras. Den förra genomlysningen av kostnaderna för en STutbildning gjordes år 2003 och därefter görs endast årliga uppräkningar av
kostnaderna. En utomstående utredare borde vid en översyn användas.
11. Webbaserad plattform för handledare och ST-tandläkare

Vid förra mötet önskade studierektorerna få hjälp med en gemensam plattform
dit handledare och ST-tandläkare ska ha behörighet. Håkan B och Maria fick i
uppdrag att lyfta frågan med Tandvårdsnätverket. Diskussion har därefter även
förts med SKL. Studierektorerna har nu fått tillgång till Projectplace och en ny
arbetsyta har skapats. NSATS ledamöter kommer att få tillgång till den nya
arbetsytan.
Administrationen kring arbetsytan på Projectplace sköts av studierektorerna.
Samtliga parter i NSATS bör stå som Personuppgiftsansvariga (PUA enligt
GDPR).
NSATS beslutar att alla parter tillsammans är personuppgiftsansvariga för de
uppgifter som samlas in i samband med de nationella SÖ-kurserna.
12. Information från respektive RSATS-region, Socialstyrelsen, SKL,

fakulteterna och studierektorerna
Socialstyrelsen
Stein informerar om att 20 ansökningar inom Orofacial medicin har inkommit,
hälften från de som utbildats enligt den 3-åriga modellen och hälften från
erfarna sjukhustandläkare. En specialist inom Orofacial medicin, Ulf Mattsson,
är nu godkänd. Två ansökningar är på gång att godkännas. Före jul ska beslut
ha fattats för de inkomna ansökningarna och återkoppling givits om vilka
kompletteringar som eventuellt behöver göras för att bli specialist.
Socialstyrelsen håller halvdags utbildningar om föreskriften för de som går
handledarutbildningen.
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Digitala ansökningar och därtill samlande av intyg utreds inom Socialstyrelsen.
I arbetsgruppen kring digitala ansökningar representeras tandvården av Hans
Sandberg och Uno Fors.
Socialstyrelsen kommer att ta över regeringens uppdrag att utse ledamöter i
ST-rådet.
En tillfällig ändring för de med examen från andra länder men som inte gjort
AT och AT-prov har tagits fram. Ny ordning med instruktion och checklista.
Ansökan + 6 månaders tjänstgöring.
Fakulteterna
Diskussioner förs om kompetensförsörjning inom fakulteterna och fakulteterna
önskar att fakultetsplatserna ska utökas för att tillgodose försörjningen av
kompetens inom fakulteterna. De önskar även att ersättningen per ST-plats ska
ses över.
Fakulteterna önskar även att vem gör vad, huvudhandledare och studierektorernas uppdrag, via arbetsbeskrivning, tydliggörs.
Fakulteter och Folktandvården kan med fördel tillsammans ta fram kompetensförsörjningsplaner.
ST-innehållet diskuteras också, där 80 procent borde vara klinisk tid och 20
procent vara utbildningstid. I Jönköping har ST 9 pass per vecka, 7 pass är på
klinik, 1 pass är teori och 1 pass är egenstudier.
SKL
Tommy informerar om att SKL hanterat administrationen kring ärendet om
ST-platser inom Orofacial medicin. Beslutsärendet är nu hos landstingsdirektörerna/regiondirektörerna.
Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2027 ska
under 2019 genomföras. En arbetsgrupp med en representant från varje STregion ska tillsättas.
Victoria Svensson på Socialstyrelsen håller på med ett regeringsuppdrag, som
Socialstyrelsen delar med Universitetskanslerämbetet, som handlar om
samverkan om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.
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I Socialstyrelsens uppdrag ingår att föreslå hur samverkansarenor mellan
berörda aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen kan utvecklas
långsiktigt, på nationell och regional nivå. Tandvård och kommunal vård är
inkluderad. Victoria Svensson kommer att deltaga på Tandvårdsnätverket den
28 november.
Tommy representerar SKL i ST-rådet vars nästa möte är den 23 november.
Studierektorerna
Planeringen av de specialistövergripande delmålen och utbildning kring dessa
fortgår. Detaljerad veckoplanering finns som sträcker sig till och med VT
2024.
Aktuella utbildningsblock är:
A. Handledning och pedagogik
B. Etik och ledarskap
C. Vetenskapsblock
D. Samhällsodontologi och mångfald
E. Patienter med särskilda behov: Barn och gerodonti.
Dessa utbildningar kommer att samordnas mellan landstingen/regionerna och
webbutbildning ska implementeras efter hand.
Studierektorerna kommer att gå en tre dagars kurs.
Samtliga studierektorer kommer att bjudas in till samverkan med NSATS
studierektorer under våren 2019.
Studierektorerna efterfrågar ett transaktionskonto för hantering av fakturorna
för de gemensamma utbildningarna. Det finns inte något generellt transaktionskonto som kan användas utan kostnaderna får fördelas mellan de olika STregionerna och fakturor utställas mellan ST-regionerna.
Västra
Regionen finansierar en del av ST-utbildningen och resterande del bekostas av
Folktandvården.
Diskussion förs om uppdragsbeskrivning för studierektor.
Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet, och Folktandvården håller
på och diskuterar universitetstandvård där även klinisk forskning ska kunna
bedrivas.
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Östra
En utbildning inom Orofacial medicin kommer att startas av Folktandvården
och Karolinska Institutet (KI), med bas på Folktandvårdens klinik på Huddinge
sjukhus.
ST-utbildning i käkkirurgi startas på KI och Eastmaninstitutet.
Handledarutbildning för 40 stycken specialisttandläkare är klar. Ytterligare
100 stycken specialisttandläkare kommer att ha fått handledarutbildningen till
sommaren 2019.
Genomlysning av antalet specialister, inom samtliga specialiteter, pågår.
Södra
Samarbetet mellan odontologiska fakulteten, Malmö universitet, och
landstingen/regionerna kring ST-utbildningen diskuteras.
Efterfrågar kompetensbeskrivning för studierektor.
Norra
Brist inom specialiteterna endodonti och ortodonti.
Studierektorerna har ett gott samarbete inom Norra ST-regionen.
Mellersta
Ortodontistbrist – ST i ortodonti på distans – ett samarbete mellan Jönköping,
Örebro och Östergötland. Carin Starkhammar-Johansson, Folktandvården
Östergötland, presenterade tankarna och upplägget kring uppdragsutbildning i
ortodonti på distans.
En kartläggning av ST-löner har genomförts. Kartläggningen visar att det finns
skillnader i ST-löner mellan de olika landstingen/regionerna vilket talar för att
Mellersta ST-regionen kontinuerligt ska följa utvecklingen.
Nuvarande regelverk för NSATS/RSATS, vilken är utformad av NSATS, bör
ses över mot bakgrund av den nya föreskriften HSLF-FS 2017:77 och
verkligheten med fler utbildningsorter/studierektorer. Alla landsting/regioner
kommer att ha studierektor, behov av gemensamma kurser samt behov av
nätverk för samtliga studierektorer.
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13. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.
14. Mötets avslutande

Agnetha avslutar mötet.

Vid protokollet

……………………………
Maria Johansson
Vice ordförande

Justeras:

……………………………..
Agnetha Bartoll
Ordförande

……………………………
Eva Ljung
Justerare

