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Centrala studierektorsgruppen
Minnesanteckningar CSRG
Tid: 2019-08-29
Plats: Clarion Sign, Stockholm

Närvarande

Håkan Nilsson, ordf
Georgios Tsilingaridis
Charlotta Svanberg
Anna Bogren
Henrik Berlin
Annika Gustafsson (via länk)
Martina Florin (via länk)
Ragnhild Mogren (inbjudna)
Stein Björkman (inbjudna)
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Mötet öppnas
Avstämning
www.sttandlakare.se

H.N öppnar mötet
Martina informerar
Nyhetsbrev går ut till 98 prenumeranter.
Trafik på www.sttandlakare.se hög i mars, vid lansering. Sen har
trafik gått ner ett tag för att nu i augusti åter öka igen.
Långsam nedladdningshastighet. Under sommaren ökade
uppladdningshastigheten eftersom ingen varit inne och uppdaterat
sidan. Krävs att ngn mer utöver Martina är inne och hanterar sidan
för att undvika ”stillastående” i samband med semestrar. AB pratar
med Ellen. Alternativt att ngn mer lokalt i Jkpg är back-up.
Funderingar kring om det är önskvärt att administrativa funktionen
förläggs till Jönköping?
Hur kan man hamna högre upp i googles sökmotor?
Omfattning av arbetsbördan för att hantera www.sttandlakare.se?
Initialt har Martina jobbat nästan halvtid med sitt uppdrag som
administratör för CSRG.
Finns det möjlgihet att hantera de specialistspecifika kurserna på
hemsidan utifrån den tid som Martina har avsatt?
Lokalt anordnade kurser skulle kunna läggas ut på hemsidan också
(ledarskap och handledare). Förtur för de lokalt placerade
potentiella deltagarna, men ändå öppet för andra att söka platser om
det finns.
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Socialstyrelsen

Stein Björkman och Ragnhild Mogren från SoS kommer och
informerar
•

Postadress

Besöksadress

48 ansökningar har inkommit för bevis om
specialistkompetens i Orofacial medicin (OFM). 36
specialister har beviljats till dags dato. Två (2) avslag, 2
återtagna och 8 under utredning. Cecilia Vikström, Liza
Edlund, Nora Duborija.

Telefon

E-post

Fax

Webb
www.sttandlakare.se
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•
•

•
•

OFM-ansökningar som är godkända: Norrland 3, Mellersta
10, Stockholm Gotland 7, Västra 12, Södra 4 st.
Granskning görs i olika steg. Första är att formalia är
korrekt. Sen går man in och tittar på själva innehållet.
Några externa (från SoS sett) granskare har varit
behjälpliga i detta arbete.
3 ansökningar för käkkirurgi enligt nya föreskriften har
inkommit. Samtliga har fått bifall.
(Om man är käkkirurg enligt 2017 skulle man kunna
komplettera med 4 mål för att då kunna söka som OFM:are
också.)

Ansökningarna enl nya föreskriften generellt sett bra. Skälen till
avslag i de fall det inträffat är att man inte kunnat utläsa utifrån
intygen vad man haft för koppling mellan aktivitet och mål, eller
svårt utläsa från huvudansvarig handl hur måluppfyllelse uppnåtts.
Ibland har det varit allt för ”anorektiskt beskrivning”.
Kompletteringar har då efterfrågats från SoS.
Med detta sagt – SoS vill inte ha in ALLA kursintyg.
Viktigt att få med är följande info: kursdefinition, tidpunkt och
omfattning.
Auskultationer är också bra att lyfta i ansökan, samt ge en bild av
det patientklientel som man behandlat.
Nationell utbildningsplan (NUP) motsvarar ”mittersta stapeln”
enligt Ragnhild. NUP uppmuntras av Socialstyrelsen. Underlättar
översättningen mellan de institutionella målen och den individuella
studieplanen.
Övergångsreglerna för OFM kommer att börja fasas ut i takt med att
specialiteten fått sina första 36 specialister som kan fungera som
huvudansvariga handledare för nya ST.
Handledningsfrågan: Man är intresserad av kontinuerlig
handledning. Detta kräver närvaro av handledaren.
Kvalitetskriterierna måste uppfyllas. Paragrafen vill uppnå den
fysiska närvaron, inte bara den organisatoriska närvaron.
Den huvudansvariga handledaren ska vara klinisk och därmed vara
på plats. Det är också meningen att det ska vara flera handledare.
ST-utbildning kan INTE genomföras med bara en handledare.
Diskussion kring om man kan göra sin ST på 20 %? Kan man få
kontinuitet om man får 2 timmars handledning per dag?
Byta huvudansvarig handledare under sin utbildning: om man kan
presentera varför byte sker så är det som regel inga problem. Bara
man är transparent. Eventuella handledarbyte ska INTE meddelas
till Socialstyrelsen som ändå inte ger några förhandstips.
Handledning ska dokumenteras.
Att ha planerat handledarbyte kan vara tveksamt.
Tjänstgöring utomlands ses som randutbildning, och det förutsätts
att handledning finns på andra stället.
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Disputerad ST – har de rätt till tillgodoräknande? Det är något som
får diskuteras vid varje avstämning. Det centrala är att målen är
uppfyllda.
Socialstyrelsen får förfrågningar från ämnesföreningar om att SoS
ska yttra sig över föreningarnas nationella utbildningsplaner
(mittenstapeln).
SoS uppfattning är att det rent generellt är lite magert kring
uppföljning. Men framför allt är det lite svagt kring SÖ-delen.
Önskvärt med mer förslag på specifika aktiviteter. Vilka
uppföljningar/utvärderingar ska finnas? Detta måste stärkas
ytterligare?
För läkarna har Läkarförbundet gått in och stöttat i detta (dvs
mittenstapeln).
SoS önskar att vi ska titta vidare på de olika specialiteternas
nationella utbildningsplaner gällande SÖ-målen.
CSRG uppdrar åt Martina att skicka ut förfrågan till
ämnesföreningarna och be att få in nationella utbildningsplaner. Ett
enskilt möte kommer efter inkomna NUP, att vikas till just denna
fråga.
Digitalt hjälpmedel för ST-tandläkarnas progression, portfolio. Ett
visst förarbete har gjorts men sen har detta arbete gått lite i stå.
Portfolio för att underlätta för handledare. Inför nästa möte – vilka
möjligheter finns? Viktigt med SoS input då det är de som ska få
informationen därifrån. SoS plockar fram förstudien.
Handledarutbildningen
SoS har eg inget direkt uppdrag från myndigheten att utföra dessa
utbildningsinsatser som man gjort mot de olika utbildningar som
getss, utan detta har gjorts lite ad hoc.
Hur funkar det ev om studierektorerna skulle hålla det? SoS har
inga direkta synpunkter på vem som håller utbildningen. De har
gjort det då det efterfrågats.
Det finns både för- och nackdelar med båda alternativen.
Diskussion kring om det skulle kunna göras inspelning och därefter
en kort web-baserad quiz alternativt att föreläsningar spelas in och
sedan pausar man och studierektor svarar på frågor som dyker upp.
2 oktober har SoS web-baserad utbildning mot norr. Örebro kopplar
troligen upp sig mot detta. Kl 13.
Viktigt att bedriva möteshygien.
Socialstyrelsen kommer sedan med förslag på datum som kan passa
att de deltar i handledarutbildningen.
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Tandläkarförbundets
blockkurser

Georgios har lyft denna fråga på nationella ST-rådet; att deras
kurser går parallellt med ”våra” utan att det skett ngn
kommunikation mellan oss.
Förslag är att Tdl-förbundet träffar oss i samband med
Riksstämman i samband med CSRGs möte under torsdagen.
Förslag på tid ska kollas upp. [uppdatering 19-08-30: detta möte är
nu planerat till onsdagen]
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Kursintyg CRGS’s
SÖ-kurser

Uppdrar åt Martina att lägga ut utkast på kursintyg på CSRG’s
interna sida. Detta gäller för NSATS-kurserna. De interna kurserna
får respektive utbildningsansvarig göra intyg för själva.
Nya intyg enl SoSs mallar ska användas för SÖ-kurser från och med
NU.
Samma intyg skulle kunna användas för andra kurser, förutsatt att
NSATS-loggan plockas bort.
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Gemensamma
kursutvärderingar för
CSRG’s SÖ-kurser

Den som använts senast vid etik-kursen förefaller funka bra varför
den kan användas generellt vid alla kursutvärderingar.
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Ekonomisk rapport,
transaktionskonto
Jönköping

Intäkter in 370 tkr
Arvode ut 189 tkr
Hemsida ut 2 tkr
Verksamhet ut 20 tkr
Vi har således ett överskott på 159 tkr
Hur hantera överskottet? Investera i ytterligare utbildning för
studierektorsgruppen. Bekosta portfolio? Studieresa? Leeds? ACTA
– Amsterdam?
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Övriga frågor

Lunch till lunch-möte i framtiden?
Utvärderingsinstrument
Ligger på www.sttandlakare.se
* 360 grader – en gång per termin i samband med
utvecklingssamtalen eller motsvarande. Hjälpmedel vid
utvecklingssamtalen.
* CBD, Mini-Cex o DOPS en gång per månad. 3
Möte på Riksstämman:
Onsdag – lunch 12-13 alla studierektorer. Därefter möte med alla
studierektorer 13-15. Alla ger lägesrapport. Ute på mässan. På ons
kvällen – middag med CSRG, Torsdag fm – mässa för CSRGledamöter. Efter det på em 13-17 möte på Mässan endast CSRG.
Om detta inte funkar får vi snarast revidera detta så att inbjudan kan
gå ut så fort som möjligt. [uppdatering 19-08-30: Middag CSRG
tisdag kväll den 12/11. Onsdag fm håller CSRG möte fram till
klockan 12, då lunch med samtliga studierektorer inmundigas. Från
klockan 13 på onsdagen till 15 har vi möte med alla studierektorer.
Direkt efter träffas CSRG för avslutande möte.
214 pågående ST i Sverige just nu
72 finansierade av NSATS.
Hur tycker vi nuvarande NSATS-system fungerar? Fundera över
punkter och lämna till Håkan asap.
Nästa möte på Älvsjömässan 13/11. Församling kvällen innan.
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Mötet avslutas

Vid tangenterna
/Henrik

