RÖN-AT 2021-08-31, minnesanteckningar
Närvarande: Karin Andersson (KA), Petter Tyrberg (PT), Hannes Lynnér (HL), Kristina
Salomonsson (KS), Gisela Larmark (GL), Helene Malm (HM), ersättare för Hedvig Örneholm.
Förhinder: Patrik Pettersson
Skriva mötesanteckningar = HM
AT relaterade punkter vid ATBTST rådets möte 2021-05-28
AT-utökning
Beslut taget i RHL om att godta den plan som AT-organisationerna lämnat in för utökning
med 9 platser 2022 och ytterligare 2 platser 2023. Utökning av antal platser sker i
Helsingborg, Landskrona och SUS. Utökning av budget motsvarande det förslaget har
föreslagits. Rapport från SKR har kommit nyligen med redovisning av hur regionerna
planerar för antal AT-platser. Stockholm ökar mest, de flesta regioner ökar mycket modest
och några minskar tvärtom antalet platser.
SKR möte gällande möjlighet till andra placeringar under AT + efterföljande artikel LT
KA, PT och KS berättar om mötet. Diskussioner om flaskhalsar, möjligheter till alternativa
placeringar för att uppnå AT-målen. I flera regioner bättre platstillgång inom primärvården
än i RS. Psykiatri och opererande specialiteter ofta trångt. I olika regioner och även inom
regioner görs olika bedömningar av vilka placeringar som fungerar inom AT. Exempelvis
öppenvårdspsykiatri. GL trycker på behovet av att arbeta med handledningsformer.
Nationell AT/BT konferens
I rådet togs beslut om att ställa sig positiva till arrangemang av konferens år 2023 om det
finns intresserade i organisationerna som vill arbeta med detta. Ekonomisk garanti kan
ställas från RS med förutsättning att arrangemanget planeras för att vara självfinansierat via
deltagaravgifter. (KA)
HM ges i uppdrag att leta intresserade i våra organisationer genom att maila ut
intresseförfrågan och ge förslag på organisationsgrupp.
Arbetsgrupp översyn utbildningsdagar
Bra övergripande innehåll på utbildningar i regionen.
Inga moment ska tas bort
Föreslås att kompletterande utbildningsmoment för att AT ska uppnå BT-målen tas in på ATtinget (1 dag och 4 föreläsningar beräknas täcka 2 av målen). De övriga målen föreslås
alternera på den regionala AT-dagen, d.v.s. ett mål/regional dag. Det skulle innebära behov
att ändra den regionala AT-dagen till återkommande var 9:e månad för att alla AT-läkare ska
ges chans att delta på alla moment. Alternativ kan vara att lägga en heldag som är frivillig att
delta i, för de som önskar tillskansa sig BT-kompetensen. (HL)
Sjukvårdens organisation ingår i introduktionen vid de flesta förvaltningar, kombinerat med
avvikelsehanteringsutbildning. Bedöms räcka för det BT-målet.
Övergångsregler kommer att finnas för att göra ST enligt 2015 års förordning men RS vill
styra över till ST 2021 så snart som möjligt. (GL)
Möjligheten att få in tre av de fyra BT målen på AT-tinget diskuteras. GL önskar tips på
föreläsare i ämnet medicinsk vetenskap, kan mailas till GL.

Kommer det att behövas kompletterande utbildning för AT läkare? Ett antal AT läkare
kommer att uppmanas skicka in ansökan om uppnådd BT-kompetens till SoS i höst för att
testa.
Arbetsgrupp översyn utbildningsdagar – beslut
2 (juridik och etik) av de 4 ämnena tas in på AT-tinget 2022 enl ovan. Inget beslut om format
för målet medicinsk vetenskap, GL tar fram förslag på utbildningsmoment under våren.
Diskuteras vidare på nästa möte.
Ämnet försäkringsmedicin behöver förses med nya kursgivare. KS tar upp denna fråga på
nästa möte i studierektorsgruppen för primärvården.
AT-enkäten
Fortsätter i sitt nuvarande format 2021. Avsatt tid under den regionala AT dagen för att
besvara den ger förhoppningsvis högre svarsfrekvens.
AT-dag 2021-11-25
Beslut om digitalt format. Synes osannolikt att FHM rekommendationer om distansering
med 1 m mellan deltagare kommer att ändras och då finns det inte plats för 300 deltagare i
de bokade lokalerna på St Gertrud.
Inbjudan går ut i början av september
Närvarokontroll – ja, går att genomföra och kommer att ske
Utvärdering – skickas ut att fyllas i efterhand (Google forms förslagsvis)
Fylla i AT-enkäten – länk skickas med i inbjudan, tid avsätts under dagen för de som önskar
göra det då (för att öka svarsfrekvensen)
Vara moderator – PT kan vara moderator men önskar ytterligare en representant att dela
uppdraget med. Alla får i uppdrag att kolla i sin organisation och mailar namn till Karin på
frivillig.
AT-turnén – hur tänker vi oss medverkan framöver vid digitalt eller fysiskt arrangemang?
Enighet i att det är ett viktigt symbolvärde att delta och visa sig som arbetsgivare, även om
deltagandet inte ger så mycket utfall i antal sökande/behövs av denna anledning. Enighet i
att digitalt format passar bättre än fysiskt. KA påpekar att det fortsatt är individuella beslut
för varje förvaltning om man vill delta eller inte.
Det kan uppstå problem när AT läkare erbjuds biljetter och deltagande i aktiviteter som
inte per automatik ingår i AT. Diskussion om hur vi kan hantera det
Konstateras att detta är ett bekymmer, dubbla budskap om man får betald konferensavgift
men inte får delta på arbetstid. Bestäms att sådana biljetter (t ex till FSL) framöver inte ska
delas ut.
Hygienutbildning för alla AT läkare
Föreläsare har önskat samordning av hygienutbildningen i tid. Endast Nordväst och SUS har
föreläsning. HÖ och HL fortsätter diskutera frågan om samordning.

Intygande av närvaro vid utbildning för AT-läkare
Behövs närvarokontroller på utbildningar, för att intyga BT-kompetens? Diskussion om hur
man intygar godkänd placering. Intyg, bedömningsinstrument, sit-in, personlig kännedom;
etc.
Vad finns det för tekniska lösningar för närvarokontroll? Punkten tas upp på nästa möte och
vardera representanten ser om det finns tips inom sin förvaltning.
RÖN-AT möten 2022
2022-02-15 kl. 9-12 digitalt
2022-05-10 kl. 9-12 digitalt
2022-09-13 heldag fysiskt
2022-11-22 kl. 9-12 digitalt
Övrigt
GL meddelar att hon försöker byta representant i RÖN-AT för psykiatrin.
PT ärende till nästa möte – hur hantera AT-läkarnas signeringskorgar i datorjournalen när de
går vidare till nästa placering?

