Minnesanteckningar RÖN-AT möte 2021-04-28
Närvarande: Karin Andersson, Petter Tyrberg, Hannes Lynnér, Hedvig Örneholm, Patrik Pettersson,
Kristina Salomonsson och Gisela Larmark.

Skriva mötesanteckningar
Gisela Larmark utses till dagens sekreterare.
Information från AT relaterade punkter vid ATBTST-råd (RÅD) 2021-03-11, se anteckningar från
rådets möte på https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtstorganisation/atbtst-rad/#191886







Uppdrag till RÖN grupperna
Dokumentet, Regional anvisning om förlängning av AT, som passerat utgångsdatum 2020-12-31
förlängs tills vidare. Dokumentet finns på https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/at#39476
Dimensionering av antalet AT platser:
Pågående arbete där Björn Jönsson, AT-chef i Kristianstad, Hässleholm och Ystad, tillsammans
med övriga i AT chefsgruppen och Ronny Wain lägger grund för bedömning vilket antal AT platser
vi kan utöka med på respektive AT ort i Region Skåne. I augusti 2021 ska Region Skåne lämna in
en plan till Regeringskansliet om AT dimensioneringen.
Förs även diskussioner nationellt om ev. krav på nationell nivå och politisk nivå om antalet AT
platser i varje region.
Petter informerar från AT chefsmöte 2021-04-13. Därpå följde en diskussion om för och
nackdelar med en utökning.
ATBTST-råd (RÅD) har beslutat att inte anordna nationella AT/BT konferensen för chefer,
studierektorer och samordnare 2022 efter att Region Skåne fått förfrågan.
Grund för beslut är pågående pandemi samt att RS är värd för FSL. Diskussion om vikten av att
Region Skånes egna medarbetare i ATBTST organisationen får information om beslut från
ATBTST-råd (RÅD) innan, som i detta fall, alla inbjudna nationellt kontaktades. Bättre information
är önskvärd vid kommande beslut.
Diskussion och önskemål om att Region Skåne ska arrangera konferensen, kanske 2023? Viktigt
forum inte minst nu med BT införandet samt att Region Skåne har resurser på utbildningssidan
att delge nationellt. Karin tar upp frågan igen vid kommande ATBTST-råd (RÅD).

Uppdragsbeskrivning AT studierektor/AT ansvarig
RÖN-AT beslutar att anta dokumentet som Petter och Kristina tagit fram. Dokumentet finns på
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at#39476
AT tinget 2022
Karin informerar att arbetsgruppen är bildad med totalt 9 AT läkare som startat att ses digitalt, och
har en planering om vidare möten.
Planering finns att AT tinget ges fysiskt på Ystad Saltsjöbad 2-4 februari 2022. Digital beredskap finns,
då planeras även ”den 5 AT kullen” att tas med.
AT tingets sista dag, fredag den 4 februari, vill AT studierektorerna få chans att komma med förslag
till innehåll, se punkt 5 nedan.

AT utbildningsdagar
 Regional AT-dag, som skjutits upp vid två tillfällen pga. pandemin, kommer att genomföras 202111-25 förhoppningsvis fysiskt och annars digitalt. Det finns redan ett gediget program. Karin
stämmer av med föreläsarna och återkommer.
 Diskussion om att se över innehållet i samtliga AT utbildningsdagar för att i större mån syfta till
AT målbeskrivningen, samt förbereda Region Skåne AT läkare på BT måluppfyllelse. RÖN-AT
beslutar att bilda en intern grupp, med fokus på innehåll i AT utbildningsdagar, inklusive AT
tinget. Gisela är sammankallande, övriga är Hedvig, Hannes, samt Patrik. Förslag är även Anna
Jarslund Broman som är övergripande AT-studierektor NV medverkar i gruppens arbete samt
dessutom några AT läkare. Uppdraget till arbetsgruppen är att ge förslag till utbildningsinnehåll
innan nästa RÖN-AT möte 2021-08-31. Avseende fredagen på AT tinget ska besked lämnas till
Karin innan AT tingsgruppens möte 2021-08-23.
 Handledarkurs från Lunds universitet diskuteras kort. AT läkare på SUS går idag denna kurs under
sjukhusavsnitten Hedvig informerar om att kursen inte tar fullt ut tre dagar i anspråk.
Resultat från AT enkäten hösten 2020;
Dålig svarsfrekvens. Då endast 54 % av AT läkarna svarat kan inte några slutsatser dras. Det
Regionövergripande enkätresultatet finns på https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/at#39478
Diskussion om för och nackdelar med en regional enkät. Petter tar uppdraget att titta över enkäten
igen genom att i första hand vända sig till arbetsgruppen (bland andra Helene Malm och Anna
Jarslund Broman) som korrigerade enkäten inför 2020.
Förslag finns i RÖN-AT om att Region Skånes AT enkät endast ska innehålla regionala, övergripande
frågor samt att dessa kompletteras med utvärderingsfrågor som redan finns lokalt.
Förslag i RÖN-AT för att öka svarsfrekvensen är att alltid nyttja de lokala AT ansvariga nätverken.
Informera lokalt, till AT ansvariga när man skickar ut enkäten samt att ge tid till att fylla i enkäten
t.ex. i samband med en AT undervisning. Enkätsändaren ska vara en lokalt förankrad person i AT
organisationen.
Diskussionspunkt om att tillse att Region Skånes AT läkare uppnår BT kompetens
 Fördelar finns för Region Skåne att de flesta ST läkare startar BT/ST 2021
 Finns flera synergieffekter i ffa ST organisationen med kurser etc.
 Innebär att AT organisationen måste starta med att ta närvaro, i betydligt större omfattning på
utbildningsmoment för att kunna registrera till BT
 Finns inget behov av kursintyg, men närvaro
 Önskemål om digital lösning på sikt
 Det finns önskemål om att ta fram en checklista med vilka utbildningsdokument för AT-läkare
som ska närvaro kontrolleras i syfte att ge BT kompetens. Uppdraget läggs till arbetsgruppen som
ska arbeta med översynen av utbildningsdagar, se punkten AT utbildningsdagar ovan
Regional policy, byte av AT ort
Dokumentet som är framtaget av AT-chefer och AT-samordnare finns på
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at#39476

Kommande RÖN-AT möten
2021-08-31 kl. 9-12 via Teams, länk för att ansluta är skickad tidigare, med möjlighet till fysisk
medverkan i Belitza på Dockplatsen i Malmö
2021-11-23 kl. 9-12 via Teams, länk för att ansluta är skickad tidigare, med möjlighet till fysisk
medverkan i Belitza på Dockplatsen i Malmö
Diskussion om att RÖN-AT fr.o.m. 2022 ses fysiskt en gång per år och då med fördel ett som ett
dagsmöte. De tre övriga mötena hålls digitalt.
Datum för RÖN-AT möten 2022 beslutas vid mötet den 31/8. Karin tar fram förslag på mötesdatum.

Vid pennan Gisela Larmark

