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Mellberg, Cecilia Persson 

Förhinder: Christina Christoffersen 

1. Välkommen 

Ronny öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Speciellt 

välkomnade till Cecilia som är ny i gruppen. Presentation av 

övriga gruppmedlemmar.  

 

2. Nuläget inom respektive RÖN 
Ronny inleder med nuläget i stort. Det råder oklar 
parlamentarisk situation då det bara gått fyra dagar sedan 
valet och det finns frågetecken kring bland annat budget. Alf 
Jönsson har tagit time out och Lars-Åke Rudin är för 
närvarande Tf.  
Avrapportering från respektive RÖN – nuläge 

AT: Petter berättar om senaste RÖN-AT och vad som 

handlades där. Fokuspunkter på utbildning och 

handledning men också kvalitet och uppföljning. 

Frågetecken avseende SPUR. Eventuellt kan man göra 

SPUR ”light”, så kallad STINS som sköts internt. Vi 

måste ha SDV i åtanke så att det inte krockar med dess 

införande 2025. Line har ett stort område att axla och det 

är emellanåt svårigheter att få in de små lasaretten och 

sjukhusen under SUS-paraplyet. Diskussion om 

resultaten i AT-rankningen. Det ser ut som om det är en 

stor spridning men det är marginella skillnader. 

Resultatet kommer att tas upp i ett möte med AT-chefer 

och ledning men Ronny vill mena att Region Skåne inte 
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har dåliga resultat, vilket är viktigt att poängtera. Caroline 

menar att vi kan vända resultaten till vår fördel för att på 

så sätt få större resurser avsatta till AT. Vi bör koppla 

ihop vårt resultat av vår egen AT-enkät där frågorna är 

likartade och har större svarsfrekvens. 

BT: Caroline berättar om att en ny rekrytering snart är på 

gång men i övrigt är det lugnt inom BT. 

ST: Gisela företräder Christina idag. Hon berättar om att 

det finns frågetecken i gruppen avseende återkoppling 

från RÅD till RÖN. Ronny bjuds in till RÖN-ST framöver 

för att förtydliga och klargöra. 

RÖN-Dialog: Årets förslag till prioritering av ST 2023 till 

bristspecialiteter/specialiteter med risk för brist är nu 

färdigställt. Totalt sett föreslås 47 ST-utrymmen 

prioriteras. Finansieringen sker genom under året 

utarbetad finansieringsnyckel som utgår från att 

respektive förvaltning/sjukhus finansierar i proportion till 

andel av centralt finansierade ST 2022. Förslaget är 

lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektör för vidare 

beredning politiskt i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Beslut kommer först i februari/mars då valår försenar 

den politiska beslutsprocessen. 

 

3. Övriga frågor/diskussionspunkter 
o Nuläget vad gäller ATBTST-budget 2023 (Ronny) 

 
o Dokumentationsportfölj ATBTST 

Initiativ om dokumentportfölj pågår. Vissa praktiska och 
juridiska frågor måste skärskådas närmare. Ronny tar 
frågorna vidare.  

 
o Hur kan vi stärka kommunikationen från arbetet i 

ATBTST-organisationen?  
Diskussion i gruppen och enighet om att det sprids 
”som ringar på vattnet”. Från RÅD till RÖN och vidare 
till nätverk med samordnare och chefer. Därifrån vidare 
ut i organisationen. Framställa en kortfattad 
årsberättelse som publiceras på Vårdgivare Skåne. 
Ronny menar att RÖN för ATBTST ska vara 
självspelande och att man inom RÖN säkerställer en 
fungerande organisation. 
 

o Information om beslut om politisk organisation från 1/1 
2023 och ev effekter på ATBTST-organisationen när 
tjänstemanna-/förvaltningsorganisationen fastställs. 
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Inget är ännu beslutat vad gäller detta senaste. RÅDET 
avvaktar beslut och tar åtgärder därefter. Ronny 
återkopplar med besked när beslut finns. 
 

o Upphandlingsfråga – vad gäller för regelverk kring 
kurser och konferenser. Information och diskussion om 
gällande regelverk för direktupphandling. Samtliga 
RÖN har att beakta gällande regelverk. Kontakta 
inköpsavdelningen vid behov av konsultation. 
 

o Diskussion om SPUR. Finns behov av mer långsiktig 
plan för SPUR? Ska detta anmälas regionalt eller per 
förvaltning. Det borde falla in under kontinuerligt 
kvalitetsarbete. Finns olika aktörer? Är det/ska det 
upphandlas. Gisela tar frågorna tillbaka till RÖN-ST, 
punkten diskuteras vidare i RÅDET därefter. 
  

4. Hur ser rådet på att en person har två samtidigt pågående 
ST?  
Gemensam syn inom gruppen att det finns synergier med 
parallella spår, t ex akutsjukvård och allmänmedicin. Det är 
tämligen vanligt förekommande och syns lite extra på de små 
lasaretten/sjukhusen. Personerna har aldrig två anställningar 
utan en och samma och det förekommer inte heller två ST-
bidrag. 
RÅDET gör följande ställningstagande: 

• Det är generellt bra med dubbelspecialiseringskompetens 
och det finns synergier i parallella ST för närliggande 
specialiteter 

• Parallella ST inom närliggande specialiteter kan 
godkännas om berörda verksamhetsansvariga och 
studierektorer godkänner detta inklusive den plan för ST 
som ska upprättas. 

 
 

5. Specifika frågor/diskussionspunkter 

Ronny berättar om att en ny roll ska tillsättas som 

regionövergripande ansvarig läkare för ATBTST samt GU. Det 

handlar om ett deltidsuppdrag där hen ska vara 50/50 kliniskt. 

Ronny efterfrågar förslag på uppdragsbeskrivning inom 

gruppen och sedan ska en intresseförfrågan gå ut i 

verksamheterna.  

 

Anteckningar 
Cecilia Persson 


