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Ämne
Socialstyrelsens ST-råd tandläkare

Datum
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Tid

09.30-13.00

Upprättad av
Susanne Bergman

Deltagare Socialstyrelsen:
Ordförande Elisabeth Wärnberg Gerdin Sekreterare Susanne Bergman
Ledamöter: Gunilla Carlsson, Karin Hammarlund, Margareta Molin Thoren; Peter Schulz; Göran Stegersjö, Georgios Tsilingaridis
Inbjudna deltagare: Anna Vieru, Viktoria Svensson, Stein Björkman

Nr

Ärende

Föredragande

Beslut, åtgärd etc.

1.

Mötet öppnas

09.30 – 09.35
Elisabeth Wärnberg
Gerdin

Dagordningen fastställs
Elisabeth öppnar årets första möte och fastställer dagordningen
Susanne Smedberg, administratör för råden, kommer till
mötets inledning och presenterar sig. Deltagarna presenterar sitt namn och den organisation de representerar

Dagordningen
fastställs

2.

Presentation organisering och ny samordnare

09.35 – 09.45
Elisabeth Wärnberg
Gerdin/
Susanne Bergman

Information
Elisabeth presenterar att ST-rådet har flyttat i organisationen till Avdelningen för analys, enheten för hälsooch sjukvård 4. Susanne presenterar sig själv och sin
bakgrund

3.

Kort presentation av
varje rådsdeltagare
samt en uppdateringsrunda

09.45 – 10.00

4.

NSATS-utredningen

10.00 – 10.20
Göran Stegersjö

Information
Varje deltagare presenterar sig själv och sin organisation samt en runda runt bordet om vad deras organisationer
Studierektorerna – Träff med alla studierektorer fokus
genomgång av den nya förordningen
Socialstyrelsen – arbetet med frågor om specialistbehörigheter pågår som vanligt. 51 personer har fått specialistbehörighet i orofacial medicin
SKR – informerade om möte med beställarnätverket
Tandläkarförbundet – möte inplanerat med dekanerna
om tillgång till lärare
Privattandläkarna – inget att avrapportera
Information
Information om NSATS-utredningen
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Fax 075-247 32 52
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5.

2017-05-02

Nationella vårdkom- 10.20 – 10.40
petensrådets uppdrag Viktoria Svensson
och kansliets verksamhet

6.

Sveriges utbildning i
parodontologi i förhållande till utbildning i andra europeiska länder.

10.40 – 11.40
Anna Vieru, , Stein
Björkman, Caroline
Norström

7.

Rådets uppdrag

11.30 – 11.40
Elisabeth Wärnberg
Gerdin / Susanne
Bergman

8.

Övriga frågor
-att ta med till
nästa möte

11.40 – 12.00
Elisabeth Wärnberg
Gerdin

9.

Avslutning och lunch 12.00 – 13.00
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Utredning om NSATS-modellen och finansieringsformen. Är finansieringssystemet nog rättvisande. Arbetsgrupp och referensgrupp knuten till utredningen
Information
Presentation av rådet och rådskansliets uppdrag. Dimensionering av AT/BT/ST togs upp i rådet.
Förslag om att ST-rådet skulle kunna fungera som expertgrupp och kontaktyta till vårdkompetensrådet kring
ST-frågor. ST-rådet uppmärksammade att tandvården i
stora delar saknas.
Information, diskussion
The European Federation of Periodontology har
uppvaktat EU-kommissionen om att tandläkarspecialiteten parodontologi bör omfattas av bilaga V i
yrkeskvalifikationsdirektivet, automatisk erkännande.
Diskussion om svårigheter och möjligheter med detta.
ST-rådet ställer sig tveksam till förslaget. KOM vill ha
konkreta exempel som motivering till hur SoS ställer
sig till förslaget. SoS efterfrågade exempel från STrådet.
Information
Friska upp minnet om vad som styr ST-rådet. Genomgång av §16 och§17 i förordning om instruktion för
Socialstyrelsen. Diskussion om hur man kan använda
och utveckla rådet ytterligare
Information, diskussion
Att ta med till nästa möte:
- Information om NPS som publicerats i februari
- Alla funderar på hur rådet kan utvecklas utifrån den
nya skrivningen i instruktionen
- Ev. om kompetensförsörjningsrådet har något att rapportera på nästa möte. Pågående arbetet.
- SKR har publicerat en rapport om hur det framtida
täckningen av specialister ser ut. Se länk ->
Planeringsunderlag 2019-2027

