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• Föregående anteckningar 
Inga anmärkningar 
 
 

• Nuläge inför nästa år 
-Budget ATBTST 2023 
Ronny informerar. Inget nytt. Ronny varit i kontakt med 
controllern senast idag men inga klara besked finns 
ännu. Inväntar besked senare delen av december 
månad. Ronny informerar vidare när han har fått 
återkoppling med besked. 
 
-Hur riggas RÖN:en efter beslutad 
förvaltningsorganisation? 
I nuläget ingen information om detaljerna som ex hur 
sjukhusen/lasaretten ska vara representerade i olika 
regionövergripande grupper. Inväntar besked från 
regiondirektören omkring 8 december. Eventuellt 
behöver nya formationer inom ATBTST-organisationen 
riggas.  
 
- RD:s kommande uppdrag om genomlysning av 
Region Skånes utbildningsuppdrag 
Ett väntat kommande uppdrag avseende översyn av 
hela Region Skånes utbildningsuppdrag kommer att ges 
till HR-direktören. Inget mer är känt om uppdragets 
inriktning mer än att det avser att bland annat granska 
hur utbildningsuppdraget är organiserat regionalt och per 
förvaltning. Vi kan med säkerhet se fram emot att på 
något sätt bli involverade i uppdraget under 2023. 
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• Ledning av RÖN-ST 
Fortsatt diskussion från föregående möte 2022-11-14. 
Kombinationen av FSL, ordföranderoll samt klinisk 
tjänstgöring är svårkombinerad, främst av tidsskäl. Diskussion 
om hur ordförandeskapet i RÖN-ST ska ordnas framöver. 
Frågan lyfts i RÖN-ST på kommande möte. Kommer att 
påverka sammansättningen av RÖN-ST på vilket sätt det än 
löses. Ordförandeposten är en neutral roll och om befintlig 
representant i gruppen tar ordförandeskapet ska annan 
representant för förvaltningen utses. Viktigt även att koppling 
till FSL kvarstår i RÖN-ST. 

 

• Akutläkarsatsningen- nuläge och framtid 
Arbete pågår. Uppdrag har getts av hälso- och 
sjukvårdsdirektören om lägesrapport över akutläkarsatsningen 
och hur denna ska gestaltas framöver. Ansvariga för 
framtagande är Daniel Janson Thorfinn, Sektionschef 
akutmottagningen Malmö, samt Andreas Lindegren, 
samordnare för specialiteten akutsjukvård i Region Skåne. 
Ronny träffar dem inom kort för ett samtal om uppdraget. Från 
Rådets sida är det viktigt att rapporten även fångar synpunkter 
utanför själva akutläkarperspektivet. 

 

• Planering av rådets arbete under 2023 
Tider är sedan länge utskickade. Finns i outlook samt på 
Rådets sida på vårdgivarwebben.  
 

• Övriga punkter 
o SPUR. Med SPUR vill vi hitta bristfälliga och 

otillräckliga rutiner som vi kan arbeta vidare med i syfte 
att förbättra och säkerställa. Diskussion kring upplägg 
och planering. Måste vi använda Lipus? Finns det 
andra aktörer? Ska det upphandlas? Kan vi förhandla 
priset? Kan vi fördela kostnaden på tre år? Vem 
bestämmer vilka dokument som ska användas? Bör 
man ”städa upp” lokalt innan man utför SPUR centralt? 
Vill alla förvaltningar vara med? 
 
Ronny hör med inköp avseende eventuell upphandling. 
Caroline vill ha in inventering över VO som ska 
medverka i SPUR. Gisela och Caroline ansvarar 
tillsammans för planering. Caroline dock delaktig först 
efter att hon tillträtt sin nya roll 230206.Det behöver 
läggas en plan för ST-SPUR som går över flera år.  
 

o Hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas ge ett uppdrag 
om att genomlysa sidotjänstgöringssituationen i Region 
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Skåne. Trängsel/flaskhalsproblematik är väl känd och 
insatser görs men behöver förstärkas för att få ST-
flödet att fungera mer friktionsfritt. När uppdraget är 
givet kommer ett arbete att behöva riggas som 
involverar ST-organisationen lokalt. Erfarenheter finns 
av ett liknande arbete åren 2016/17 som kan bli ett 
avstamp. I tankarna bör man ha med sig vad den nya 
ST-förordningen -21 kan innebära. ST är alltid målstyrd, 
inte tidsstyrd vilket man också ska ha i åtanke samt 
tänka utanför boxen. Punkten återkommer på 
nästkommande rådsmöte. 
 

o Problematik sidotjänstgöring inom radiologi för ST-
läkare från övriga regioner inom södra 
sjukvårdsregionen. Kopplar bland annat till föregående 
punkt. Synpunkter har kommit från Blekinge, Halland 
och Kronoberg om svårigheter att få ”randning” på 
radiologi SUS. Ronny har skickat frågan till Christian 
Frantz som återkommit med nuläget. I korthet innebär 
svaret, som förmedlats inom södra sjukvårdsregionen, 
att sidotjänstgöringssituationen är trång inom radiologi, 
såväl för Region Skånes ST som för ST från södra 
sjukvårdsregionen. Viktigt dock att sidotjänstgöring från 
de andra regionerna ges förutsättningar på lika villkor 
som egna ST i Region Skåne. Fortsatta kontakter får 
ske mellan studierektorerna inom radiologi på SUS och 
berörda sjukhus inom södra sjukvårdsregionen.   

 
o Handledarutbildning. Inom Region Skåne finns ett stort 

utbud av upphandlade handledarutbildningar. 
Därutöver finns även MedCuls handledarutbildning. 
Viktig att betona att de nämnda handledarutbildningar 
som erbjuds samtliga uppfyller de krav som ställs. 
Samtliga handledarutbildningar ska därför ingå när 
statistik förs över handledarutbildning. 

 
 

Nästa möte är 2023-02-21 och resterande träffar för 2023 
är planerade.  

 
 

 
 
 

Anteckningar 
Cecilia Persson 


