CSRG´s Nyhetsbrev (2019:1)

Välkommen till centrala studierektorsgruppens (CSRG’s) första
nyhetsbrev!
Syftet med detta nyhetsbrev är att kommunicera vad
som händer och sker kring tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring i Sverige, med
utgångspunkt från centrala studierektorsgruppens
arbete. Målgrupp är alla ni som, på ett eller annat sätt,
är involverade i utbildningen, främst då såklart
ST-tandläkarna och deras handledare men även
andra intresserade. Nyhetsbrevet kommer att ges ut
cirka två gånger per år (i samband med års- och
halvårsskifte). Alla som är intresserade av att
prenumerera på brevet kan anmäla sig på
www.sttandlakare.se eller via direktlänk till höger.

Prenumerera på
CSRG´s nyhetsbrev!
Du kan närsomhelst
avanmäla din
prenumeration via länk i
kommande brev.

Om Centrala Studierektorsgruppen
Vi i CSRG består av sex studierektorer som arbetar på uppdrag av den
nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
(NSATS). Vi representerar Södra, Västra, Mellersta, Östra och Norra regionerna
(RSATS); en studierektor per region, men två från mellersta som har flest
NSATS-finansierade ST-platser. Till vår administrativa hjälp har vi en
utbildningssekreterare med fördjupad kompetens, som är väl insatt i och del av
gruppens arbete. Vi har videolänkade möten en gång per månad och ca 4
fysiska möten per år.
Studierektorssamarbetet i CSRG började 2013 och de senaste två åren har
arbetet intensifierats i och med att Socialstyrelsens nya föreskrifter för
tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF FS 2017:77) trädde i kraft för ca
ett år sedan.
Under drygt ett år har vårt arbete främst fokuserat på att ta fram nationella
kurser som avser täcka de specialitetsövergripande delmålen (SÖ 1 - SÖ 9). Vi
gör detta genom att uppdra åt kursgivare, med för delmålen fördjupad
kompetens, att planera och genomföra kurser som alla Sveriges ST-tandläkare
kan söka. Kursgivarna får i uppdrag att utforma de nationella SÖ-kurserna så att
de täcker de delmål som Socialstyrelsen föreskriver för respektive SÖ-mål.
Under våren har vi vid två tillfällen även videolänkat Sveriges resterande
studierektorer för ett permanent fördjupat samarbete. För tillfället finns det
sammanlagt 15 studierektorer (geografiskt jämnt fördelade i landet) inkluderat

oss i CSRG. Regelbundna, gemensamma möten är planerade även framöver
eftersom det är angeläget att bolla frågor som uppstår i vardagen, speciellt nu
med de nya föreskrifterna. Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte tror vi är viktigt för
att utveckla och stärka svensk ST-tandläkarutbildning.
Nationellt finns det sedan flera år 70 så kallade NSATS-platser, fördelat mellan
de olika specialiteterna och under våren har det dessutom tillkommit 12 stycken
som vikts åt den nya specialiteten Orofacial medicin; platserna fördelas
nationellt utifrån RSATS-regionernas befolkningsunderlag.
NSATS träffas två gånger per år och utgörs av tandvårdsdirektörer/-chefer,
beställare, en representant från Socialstyrelsen, en från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och oss studierektorer (vi i CSRG har en och fakulteterna
har en studierektorsrepresentant i NSATS). NSATS uppdrag är att övergripande
planera och dimensionera Svensk specialisttandvård och där utgör
ST-utbildningen såklart en viktig och självklar del.
I samband med att Regiondirektörerna vid ett av sina möten under våren
beslutade om de 12 nya NSATS-platserna för Orofacial medicin, fick NSATS
samtidigt i uppdrag att inventera sitt arbete med särskilt fokus på nuvarande
finansieringssystem av NSATS-platser. Denna genomlysning har precis startat
och kommer att presenteras för Regiondirektörerna under hösten. Resultatet av
detta arbete kommer vi så klart att återkomma till i kommande nyhetsbrev.

www.sttandlakare.se
Under våren lanserade vi i CSRG hemsidan www.sttandlakare.se där bland
annat samtliga SÖ-kurser annonseras och där ST-tandläkarna digitalt kan
anmäla sig. Vår tanke är att den ska vara enkel och tydlig, men samtidigt så
heltäckande som möjligt för att utgöra ett arbetsinstrument och stöd för alla
inblandade i ST-utbildningen.
Publicera specialistspecifika kurser

Skicka in dina förslag på hur vi kan
vidareutveckla hemsidan.

På hemsidan kan du/ni publicera

Vi tar tacksamt emot tips och ideér på
hur vi kan vidareutveckla den här

information om er kurs/seminarie.
Endast kurser med fokus på
Socialstyrelsens specialistspecifika
delmål för tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring kommer att
publiceras.

hemsidan. Vad har ni inom ert ämne
för behov? Vilken information saknar
du som ST-tandläkare? Vad skulle du
som handledare behöva för att
underlätta ditt arbete? Kom med
förslag på verktyg och funktioner som
kan hjälpa dig i ditt arbete med
ST-utbildning.

Publicera en kurs

Skicka in dina förslag

SÖ-kurser
Målet med de nationella SÖ-kurserna är att underlätta för huvudansvariga
handledare att täcka de specialitetsövergripande delmålen för sin/a
ST-tandläkare. Kurserna utvärderas efter varje kursomgång för att kvaliteten ska
bibehållas och över tid utvecklas.
Nedan är preliminär tidsplan över kommande SÖ-kurser. Kurserna planeras
efter efterfrågan och planeringen kan därav komma att ändras. Håll utkik på
www.sttandlakare.se för senaste information.

Vi i CSRG vill med detta önska en riktigt skön sommar och
semesterperiod!

Med vänlig hälsning,
CSRG genom Håkan Nilsson, ordförande

Henrik Berlin, studierektor Södra regionen (Malmö)
Anna Bogren, studierektor Västra regionen (Göteborg)
Annika Gustavsson, studierektor Mellersta regionen (Örebro)
Håkan Nilsson, studierektor Mellersta regionen (Jönköping)
Georgios Tsilingaridis, studierektor Östra regionen (Stockholm)
Charlotta Svanberg, studierektor Norra regionen (Umeå)

