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Postadress: 291 89 Kristianstad 
 
Telefon (växel): 044-309 30 00   Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 

Organisationsnummer: 23 21 00-0255 

 

Minnesanteckningar Region Skånes ATBTST-råd 2022-
05-23  

Närvarande:  Caroline Mellberg regionövergripande BT-chef 

Christina Christoffersen, regionövergripande ST-ansvarig 

Karin Andersson, regionövergripande AT-ansvarig 

Ronny Wain, sammankallande/ordförande 

Förhinder: Petter Tyrberg, tillträdande regionövergripande AT-ansvarig 

 
 

 
 
 
 

1. Nuläget inom respektive RÖN 
I korthet, för mer information se mötesanteckningar för Rådet och 

respektive RÖN på https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/ 

 

RÖN-AT  

Petter Tyrberg har nu övertagit som sammankallande i sin roll som 

regionövergripande AT-ansvarig läkare.  

Planering av AT-dag, 2022-11-23, fortgår liksom planering av AT-tinget, 

2023-02-01 till 2023-02-03. 

 

RÖN-BT  

Rekrytering av ny omgång med 12 BT-läkare har precis slutförts. Positivt 

denna gång med starkare rekryteringsbas. välfungerande samarbete i BT-

frågorna. Diskussion om förutsättningar för att utöka antalet BT-platser 

inför 2023. 

Gisela Larmark lämnar som tidigare meddelats uppdraget som 

övergripande BT-studierektor den 1 september och Hannes Lynnér 

ersätter. 

 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
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RÖN-ST  

Samarbetet i ST-RÖN utvecklas fortsatt positivt. Utökning av gruppen med 

ytterligare medlemmar i grupp, en för primärvården respektive en 

studierektor från SUS sedan årsskiftet- 

Planering pågår för Framtidens specialistläkare (FSL) 26-28 september 

2023.  

Diskussion förs om ST-SPUR 2024 där planeringsinsatser måste göras. 

 

RÖN-Dialog 

Årets Läkarbemannings- och ST-undersökning är nu avslutad, 

svarsfrekvensen är godtagbar och i nivå med de senare åren. Under vecka 

22 startas prioriteringsarbetet med prioriterade ST inför år 2023 för att 

kunna avslutas senast i mitten av september månad.  
 

2. Utvärdering av ATBTST – fortsatt arbete 
Justeringar av ATBTST-organisationen pågår. Justeringar har gjorts inom 
såväl AT- som ST-RÖN under våren. Arbete fortsätter för att fånga upp de 
konstruktiva förslag som utvärderingen utmynnade i.  
Diskussion om hur ATBTST-organisationens arbete kan kommuniceras ut 
än mer tydligt. Huvuddelen av kommunikationen ska ske genom ATBTST-
sidorna på webben och genom att representanterna i respektive RÖN för 
kommunikation vidare inom sina respektive förvaltningar. Diskussion om 
stärkta kommunikationsinsatser fortsätter på kommande möte. 

3. Specifika frågor/diskussionspunkter 
a. ATBTST-budget – vilka medel finns och hur disponeras dessa? 

Genomgång av ATBTST-medel 2022: 
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b. Försäkringsmedicin – budgetfråga 
Region Skåne har fått offert från SKR (Adda) om webbaserad 
utbildning on demand avseende Klinisk försäkringsmedicin 
inriktning AT/BT samt ST läkare, samt introduktionskurs. Tidigare 
tillhandahölls utbildningen kostnadsfritt men framgent krävs 
finansiering från regionerna. Diskussion som utmynnade i att 
behov fortsatt finns av webbutbildningen. För att säkra fortsatt 
tillgång så godkänns offerten, finansiering sker inom ramen för 
ATST-medel. 
 

c. Nationell ATBT-konferens 
Konferensen är spikad till 8 - 10 maj 2023, kommer att gå av 
stapeln i Båstad och Region Skåne står för värdskapet. Program 
utarbetas av särskild organisationskommitté. Diskussion pågår om 
eventuellt bidrag från ATST-medel för del av konferensen. 
 

d. Södra sjukvårdsregionens arbetsgrupp – inför möte 30/5 
Genomgång av kommande möte och tankar om fortsatt innehåll i 
gruppens möten. 
 

e. Nuläge i rekrytering av Karin As efterträdare 
Rekryteringen är klar och Cecilia Persson som idag är chefsstöd 
och AT- och ST-läkarsamordnare i Trelleborg kommer att börja 
under andra halvan av augusti månad. Cecilia kommer givetvis att 
behöva introduceras i hela ATBTST-organisationens arbete vilket 
kommer att planeras för snarast. 
 

f. Förfrågan om representant till Region Skånes arbete med 
kompetensplattform 
I arbetet med kompetensplattform efterfrågas representant med 
kunskap om ATBTST till regional grupp. Christina tar frågan till ST-
RÖN. 
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g. ST-SPUR 2024 
Regionövergripande ST-SPUR planerad till 2024. Behov av 
planering för vilka verksamheter som ska ingå samt kontakt med 
Lipus. Christina tar frågan vidare. 

 

4. Mötesplanering 
Höstterminens möten är inbokade till den 15/9 respektive 6/12. Samsyn 
om att ytterligare möten i rådet behövs. Kompletterande möten 
inplanerades till 17/10 samt 14/11. Mötesplanering inför 2023 kommer 
att göras tidigt enligt modell som HT 2023 dvs två fysiska möten + två 
teamsmöten per termin. 
 
 

Med pennan satt Ronny 


