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PRELIMINÄR  

Verksamhetsberättelse för Region Skånes ATBTST-
organisation 2021  

 

Bakgrund 
Mötesstrukturen för ATBTST-frågor förändrades från och med 1 januari 2021. 

Beslutet innebar att dåvarande ATST-styrgrupp samt nätverket för övergripande 

studierektorer (ÖSR) upplöstes och ersättes av en ny mötesstruktur, med 

regionala övergripande nätverk (RÖN) för allmäntjänstgöring (AT), bastjänstgöring 

(BT), specialiseringstjänstgöring (ST) samt en beredningsinstans för frågor som rör 

regionala riktlinjer inom AT- och ST-området och ST-prioritering (Dialog). 

Ett ATBTST-råd bildades samtidigt för att: 

• Bereda frågor av regionövergripande karaktär som avsevärt påverkar flera 

förvaltningar eller flera områden i ATSTBT. 

• Bereda och hantera särskilda ärenden till annan instans, till exempel 

beslutsfattare i tjänstemannaorganisationen, HSN, SoS, LF, SLS med flera 

centrala aktörer. 
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LÄS MER på https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/. Här finns bland annat 

minnesanteckningar från ATBTST-rådet och respektive RÖN.  

 

Verksamhet under 2021 - i korthet 

Övergripande – ATBTST-rådet 

Den nya ATBTST-organiseringen har implementerats och RÖN och Råd har sedan 

början av året startat sitt arbete i de delvis nya grupperingarna. Liksom övrig 

verksamhet har även arbetet påverkats genom att aktiviteter och möten till stor 

del fått ske digitalt. Överlag bedöms att arbetet i grupperingarna och 

implementeringen av den nya organisationen löpt på väl.  

Synpunkter på ATBTST-organiseringen har kommit under året och justeringar har 

gjorts i vissa delar. För att samla upp synpunkter i strukturerad form har ATBTST-

rådet beslutat att genomföra en utvärdering med frågor till berörda förvaltningar 

under slutet av året. Resultatet av utvärderingen ska användas för att tydliggöra 

möjligheterna till än mer effektivt och värdeskapande arbete med ATBTST-

frågorna i Region Skåne.  

ATBTST-organisationen har skapat informationskanal på Vårdgivare iSkåne, 

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

organisation/ 

RÖN-AT 

Regional uppdragsbeskrivning för lokal AT-studierektor/AT ansvarig 
Olika förslag har diskuterats. RÖN-AT har varit enliga om att vi bör ha en 
uppdragsbeskrivning som gäller både AT-studierektorer inom primärvård och 
slutenvård. Det bör framgå att uppdraget kommer från verksamhetschefen på 
respektive klinik. Uppdragsbeskrivningen bör vara en rekommendation och ett 
stöd till verksamheterna.  

Tänka nytt kring kommande AT-ting  
AT-tinget ska vara kvar men många förslag på hur det kan utvecklas.  

Vi behöver vara förberedda på att AT-läkarna i regionen kan bli fler med tiden, 
vilket kan kräva anpassning även av AT-tinget.  

AT-tingsgruppen kanske ska ta in rekommendationer från AT-studierektorer om 
innehållet för anpassning till målbeskrivning där så är möjligt. Finns många möjliga 
alternativ till traditionella föreläsningar, såsom diskussionsgrupper, seminarier, 
workshops osv. Redan till AT-tinget 2-4 februari kommer sådan förändring som 
innebär att fredagens program kommer att vara anpassat för att uppnå BT 
målbeskrivningen. 
 
 
 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
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AT utökning/AT dimensionering 
Fråga har ställts till AT-RÖN om hur förutsättningarna för AT-utökning ser ut i 
regionen, idag och framöver. Många olika synpunkter och förhållanden lyftes som 
både talar för och emot möjligheter att utöka antalet AT-platser. Viktigt att vi kan 
bibehålla kvalitet. Bilden dock splittrad och ”trängseln” ojämnt fördelad mellan 
olika block och ibland även geografiskt. Frågan har framför allt diskuterats i AT-
chefsgruppen. 
 
Mot slutet av året kom ett beslut från Socialstyrelsen om Grönt ljus för AT inom 
fler verksamheter. Enighet om att det är bra att skrivelsen kom men i praktiken 
förändrar det inte så väldigt mycket eftersom flaskhalsen i Region Skåne är 
psykiatri och primärvård och denna skrivelse förändrar inte det.  
 
Regional AT-dag  
Sedan flera år tillbaka har en Regional AT-dag för samtliga Region Skånes AT-
läkare hållits en gång per år. AT-dagen som hölls 2021-11-25 (digitalt) har varit 
uppskjuten vid två tillfällen med anledning av pandemin. AT-dagen fick mycket 
fina omdömen i utvärderingen. Över 90 % gav AT-dagen betyget mycket bra eller 
bra. 
 
AT enkät 
Region Skånes årliga AT-enkät är nyligen genomförd. Samtliga sjukhus har fått det 
samlade resultatet för Region Skåne och det också publicerat på www.skane.se/at. 
Respektive sjukhus har fått sitt resultat.  
 

RÖN-BT 

BT-piloten som började under våren har rullat på fint och har fått fina 

utvärderingar. Samtidigt har piloten också inneburit ovärderlig input för att kunna 

förbättra BT-upplägget ytterligare. 

 

Under våren genomfördes rekryteringen till den första skarpa BT-omgången. Dock 

med färre sökande än förväntat och av de sökande var det flera som valde att 

tacka nej till erbjuden tjänst, relaterat till att de istället fick möjlighet att göra ST 

enligt ST2015. Slutligen tillsattes 12 tjänster, vilket var enligt plan. I september 

började de 12 BT-läkarna. De är fördelade i samtliga förvaltningar och har alla 

individuella studieplaner för att tillse att de tillgodogör sig målen under sitt BT-år. 

Gemensamma utbildningsdagar sker då samtliga BT-läkare samlas i Lund. 

 

Rekryteringen för nästkommande års BT-tjänster är klar. Starten för dessa är 

förskjuten till mitten på maj. Detta medför att en möjlighet till utökning med 3 

platser, dvs att 15 BT-läkare 2022. 

 

Den 1 juli 2021 började den nya förordningen att gälla, vilket innebär att individer 

som erhållit svensk läkarlegitimation efter detta datum behöver göra BT som en 

inledande del av sin specialiseringstjänstgöring. 

http://www.skane.se/at
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RÖN-ST 

Gruppen har i samarbete med Framtidens specialistläkare (FSL) säkerställt att det 

finns obegränsat tillgång till digitala specialitetsövergripande baskurser med 

central finansiering för ST-läkare i Region Skåne. Detta motiverades av pandemin. 

 

Region Skånes privata vårdgivare har ett utbildningsansvar för ST-läkare inom 

ramen för avtal med Region Skåne. RÖN-ST har under året påmint relevanta 

parter om detta ansvar när nya avtal tecknas. 

 

Arbete med att inventera hemsidan är inledd och så många relevanta dokument 

som möjligt ska finnas på ST-hemsidan, så att informationen är tillgänglig för alla.  

 

Arbetet har inletts med att förbättra ST läkarens möjlighet att hitta aktuella 

kurser. Avsikten är att kunna visa vilka kurser som kommer att ges inom de 

närmsta två åren. Kurskatalogen ska vara fritt tillgänglig för alla. Tillgängligheten 

ska öka genom att underlätta att fler ST vid behov kan gå kurser inom andra 

geografiska områden än det de tillhör – i mån om plats och när det behövs. 

 

En inventering av specialitetsövergripande kurser har genomförts. I nuläget finns 

endast behov av att utöka kapaciteten gällande kursen i Palliativ Medicin samt 

eventuellt LeKo. En Skåne-modell har implementerats där de flesta kurser ges i en 

introduktions-/basversion, vilken ofta är digital eller på annat sätt har gott om 

kapacitet. Därutöver kan det för vissa kurser behövas en Fördjupningsnivå 

(Ledarskap, Kommunikation, Palliativ Medicin, Försäkringsmedicin).  

 

Deltagandet i RÖN-ST har under året utökats med två personer efter 

konsensusbeslut i gruppen.  
 

RÖN-Dialog 

Arbetet med årlig Läkarbemannings- och ST-undersökning och processen för att 

bereda prioriterade centralt finansierade ST-utrymmen inför 2022 har 

genomförts. HSN fattade beslut i slutet av november och regiondirektören har 

fattat beslut om förvaltningstilldelning i skiftet november/december. Denna del 

av gruppens arbete bedöms som mycket välfungerande. 

 

En problematik med finansieringsmodellen för ST, och särskilt just 

finansieringsmodellen för de centralt prioriterade ST-utrymmena, har gjort att en 

särlösning för finansieringen gjorts för 2022. Detta har skapat mycket frustration. 

För att finna en hållbar ST-finansiering framöver kommer RÖN Dialog att starta 

arbetet med att finna just en hållbar modell för ST-finansieringen redan tidigt i 

januari.  

 


