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Protokoll NSATS 2019-04-02
Närvarande:
Agneta Bartoll
Maria Johansson
Karin Hammarlund
Eva Ljung
Åsa Leonhardt
Håkan Bergevi

Mellersta
Mellersta
Östra
Östra
Västra
Södra

Gunilla Thörnwall Bergendahl
Georgios Tsilingaridis
Håkan Nilsson
Stein Björkman

SKL
Fakulteterna
Studierektorna
Socialstyrelsen

Göran Stegersjö

Utomstående expert

Frånvarande:
Tomas Josefsson
Jenny Wiik
Annika Kahlmeter
Ann-Marie Olhede

Norra
Mellersta
Södra
Västra

1.

Mötets öppnande
Ordförande Agnetha Bartoll öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En ny
adjungerande representant välkomnas, Gunilla Thörnwall Bergendahl.

2.

Presentation av nya ledamöter/adjungerande representanter
Gunilla Thörnwall Bergendahl, SKL, presenterar sig. Även övriga ledamöter
presenterar sig kort. Norra ST-regionen har ännu inte meddelat vem som
kommer att vara den andra ledamoten för Norra ST-regionen.

3.

Val av justerare
Eva Ljung väljs till justerare av protokollet.

4.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se

Org nr: 222000-0315

www.skl.se
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5.

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

6.

Lista över ST-platser, kontinuerlig uppdatering
Uppdateras både avseende nationella utbildningsplatser och uppdrags-/egenfinansierade utbildningsplatser. Materialet diskuterades, fungerar enligt
tidigare som underlag vid RSATS-regionernas framtida planeringar. Se separat
bilaga ”Pågående NSATS-platser och uppdragsutbildningar, 2019-04-02” som
läggs ut på Projectplace.
Diskussion och observationer kring platsfördelning NSATS med materialet
som underlag. Vid jämförelse mellan NSATS och antalet uppdrags-/
egenfinansierade utbildningar kan några observationer göras som kan vara till
hjälp vid kommande RSATS-möten:
 Mellersta: ska det framöver planeras för fler NSATS-platser i ortodonti,
många uppdragsutbildningsplatser just nu.
 Östra: verkar ortodontibehovet var minimalt (överetablerat) men
pedodontibehovet är störst. Pedodontin tar hand om samtliga barn och unga
upp till 23 år som är i behov av specialisttandvård.
SKL kommer återigen att ta fram planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2027. Varje RSATS-region ska utse en representant
till detta arbete. Arbetet ska vara klart till september 2019.
Representanter till arbetet med planeringsunderlaget:
Norra ST-regionen: Tomas Josefsson får återkomma med representant
Mellersta ST-regionen: Maria Johansson
Östra ST-regionen: Karin Hammarlund
Västra ST-regionen: Åsa Leonhardt
Södra ST-regionen: Håkan Bergevi

7.

Fastställande av NSATS regelverk
Maria och Göran presenterar uppdateringen av NSATS regelverk.
NSATS beslutar att fastställa NSATS regelverk.
Det nya regelverket bifogas protokollet och läggs ut på Projectplace.

8.

Val av sekreterare
Maria Johansson väljs till sekreterare för två (2) år.
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9.

Dokument om meritvärdering
Göran presenterar uppdateringen av dokumentet Meritvärdering av tandläkare
vid tillsättning av Nationella ST-tjänster inklusive poäng. Några ändringar i
dokumentet behöver göras och därefter tillser Göran att det redigerade
dokumentet även publiceras på www.folktandvarden.se

10. NSATS-platser i Orofacial medicin

NSATS har äskat medel för 12 nya ST-platser inom Orofacial medicin. Beslut
har nu fattats av regiondirektörerna.
Av utdraget ur protokollet från regiondirektörernas möte framgår följande:
”Efter diskussion ställde sig RD bakom förslaget som skickats ut om nya utbildningsplatser i
orofacial medicin. RD var tveksam till den hantering och process som förevarit och vill
återkomma till en översyn av NSATS.”

Beslut fattades om fördelningen av NSATS-platserna inom Orofacial medicin
utifrån folkmängd, som motsvarar respektive ST-regions andel av den totala
folkmängden i riket 2018-12-31.
Norra ST-regionen: 1 plats
Mellersta ST-regionen: 3 platser
Östra ST-regionen: 3 platser
Västra ST-regionen: 2 platser
Södra ST-regionen: 3 platser
11. Genomlysning av kostnader för ST-utbildning

NSATS fortsätter diskussionen om att en generell genomlysning av
kostnaderna för ST-utbildningen. Den förra genomlysningen av kostnaderna
för en ST-utbildning gjordes år 2003 och därefter görs endast årliga
uppräkningar av kostnaderna.
NSATS beslutar att genomlysning ska göras.
SKL tar fram ett förslag om att regiondirektörerna uppdrar till NSATS att göra
en genomlysning av ST-utbildningen. Beslut borde kunna fattas av
regiondirektörerna på deras möte i maj.
Till arbetsgrupp föreslås Göran Stegersjö, Andreas Cederlund, Karin
Hammarlund samt en representant för studierektorerna.
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12. Information från respektive RSATS-region, Socialstyrelsen, SKL,

fakulteterna och studierektorerna
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit över regeringens uppdrag att utse ledamöter i STrådet. Ledamöterna är nu tillfrågade.
21 specialister inom Orofacial medicin är nu godkända. Åtta ansökningar är
under handläggning.
Två ansökningar inom käkkirurgi enligt den nya föreskriften har inkommit.
Diskussioner förs om tidsgränsen för dispenser enligt den gamla föreskriften.
Undantag kan beviljas om särskilda skäl föreligger, tidsgränsen är dock inte
fastställd.
Socialstyrelsen har mottagit en skrivelse om ny specialitet, Maxillofacial
kirurgi. Socialstyrelsen har anordnat en hearing och ett webbseminarium för att
hämta in fakta. Socialstyrelsen kommer nu att besvara skrivelsen och återkommer kring detta.
Enheten för högspecialiserad vård utreder om det finns behandlingar inom
tandvården som ska klassas som högspecialiserad vård. NPO tandvård har
tillfrågats. Det som utreds är svåra tekniker, få patienter, infrastruktur och vad
som gagnar patienterna. Genomgång av bruttolistan som NPO tandvård arbetat
fram har påbörjats.
Fakulteterna
Fakulteterna har stort behov av fakultetsplatser för att framöver tillgodose
försörjningen av kompetens inom fakulteterna. De efterfrågar även fler
kombinations ST.
Regionerna finansierar idag 8 stycken fakultetsplatser.
Fakulteterna behöver själva se över hur många uppdragsplatser som de själva
behöver tillsätta för att tillgodose det framtida behovet. KI har idag 7-8 stycken
uppdragsutbildningar. Georgios tar med sig frågan och gör en inventering av
hur många uppdragsutbildningar fakulteterna idag bedriver.
SKL
SKL:s punkter återfinns i tidigare genomgångna punkter.
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Studierektorerna
Nu finns en ny hemsida för ST och handledare där blockkurser ordande via
NSATS studierektorsgrupp finns sökbara. Dessa anordnas till självkostnadspris. Hemsidan nås via www.sttandlakare.se På hemsidan finns information om
kurser och anmälan.
Studierektorerna lyfter frågan om finansiering för det administrativa stödet. Se
vidare under punkten Övriga frågor.
Västra
Inget att rapportera.
Östra
En utbildning inom Orofacial medicin startas i januari 2020.
ST-utbildning i käkkirurgi startas på KI och Eastmaninstitutet.
Genomlysning med 10-årsperspektiv av antalet specialister, inom samtliga
specialiteter, pågår. Enkätundersökningen hade 90 % svarsfrekvens. Intervjuer
kommer även att genomföras med chefer och handledare. En workshop
kommer även att hållas med nya specialisttandläkare.
Examinerar många nya specialisttandläkare just nu.
Andreas Cederlund blir ny specialistchef inom Folktandvården.
Södra
Annonserar ST + tre inom Orofacial medicin.
Regionerna och RSATS Södra har skrivit en avsiktsförklaring med odontologiska fakulteten, Malmö universitet, om utbildningen av ST. Avtalet är skrivet
på 2 år och utbildningarna för ST ska även kunna hållas i digital form.
Norra
Ingen ledamot närvarande.
Mellersta
ST i ortodonti på distans är ett samarbete mellan Jönköping, Örebro och
Östergötland. Vid det senaste mötet med RSATS Mellersta presenterade Carin
Starkhammar Johansson, Folktandvården Östergötland, tankarna och upplägget
kring uppdragsutbildning i ortodonti på distans.
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Alla regioner kommer att ha studierektor, behov av gemensamma kurser samt
behov av nätverk för samtliga studierektorer.
13. Övriga frågor

Finansiering studierektorerna
Studierektorerna lyfter frågan om finansiering för det administrativa stödet
som Martina ger åt studierektorerna och ST.
Studierektorerna får i uppdrag att återkomma med en kalkyl över kostnaderna
för det administrativa stödet.
Malmö universitet
Malmö universitet har blivit av med tillståndet att examinera tandhygienister.
Det är idag 30 platser på utbildningen. Universitet saknar disputerade
tandhygienister och utbildningen har inte varit tydligt skild från utbildningen
för tandläkare.
14. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdagen 12 november på SKL, Stockholm.
15. Mötets avslutande

Agnetha avslutar mötet.
Vid protokollet

……………………………
Maria Johansson
Sekreterare
Justeras:

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

……………………………
Eva Ljung
Justerare

