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Presentationsrunda
Då det var vårt första AT-RÖN hölls en kort presentationsrunda av rönets medlemmar.

Skriva mötesanteckningar (läggs ut på ViS)
Beslut fattades att uppgiften att föra minnesanteckningar får rotera mellan medlemmarna.
Anteckningarna kommer att läggas ut på vårdgivarwebben.

Regional uppdragsbeskrivning för lokal AT-studierektor/AT ansvarig. Kan vi fatta beslut om
att använda bifogat förslag som en rekommendation och som stöd till verksamheterna
Gemensam uppdragsbeskrivning för lokal AT-studierektor har varit uppe för diskussion i ÖSR tidigt
under 2020. De olika förvaltningarna skickade in sina respektive dokument och efter små justeringar
presenterades ÖSR-gruppen för ett förslag till regional version under 2020. Då lyftes inga
invändningar men inför dagens AT-RÖN framkom synpunkter rörande behovet att anpassa det
nuvarande förslaget till primärvården där förutsättningarna delvis är annorlunda. Alternativt utforma
ett separat dokument för AT-studierektorer på vårdcentraler.
Flera olika synpunkter diskuterades. Gruppen är ense om att vi bör sätta ihop en gemensam regional
uppdragsbeskrivning som gäller både AT-studierektorer inom primärvård och slutenvård. Det bör
framgå i dokumentet att uppdraget kommer från verksamhetschefen på respektive klinik. Det är
inget krav att använda mallen utan en rekommendation. Diskussion huruvida uppdraget ska vara
tidsbestämt eller tills vidare. För- och nackdelar med respektive upplägg, inget definitivt beslut utan
kan anpassas efter lokala önskemål. Framför allt diskuterades om ersättning och/eller avsatt tid skall
specificeras i dokumentet (vilket finns i regional uppdragsbeskrivning för ST-studierektorer).
Eventuellt belopp/tid kan anpassas efter vilken klinik det gäller (antal AT-läkare, placeringens längd
med mera). Flertalet medlemmar lyfte vikten av att detta finns med för att synliggöra uppdragets
betydelse.
Beslut fattades att:
 Karin lyfter frågan om ekonomi och avsatt tid till ATBTST-RÅDET
 Petter och Kristina skriver ihop ett förslag på gemensam regional uppdragsbeskrivning för lokala
AT-studierektorer/AT-ansvariga, anpassad för både sjukhusplaceringar och primärvård. Förslaget
skickas ut för synpunkter från resten av RÖNET före nästa möte.

AT-tinget 2021
Kort rapport från Karin om förra veckans AT-ting som för första gången, pga. pandemin, genomfördes
digitalt. AT-läkarna fick följa föreläsningar digitalt hemifrån. Det ingick också matpaket levererat från
Grand i Lund. Programmet var utformat så att alla följde samma föreläsningar. Generellt mycket
uppskattat och många positiva synpunkter har inkommit, den samlade bedömningen är att det efter
rådande omständigheter förlöpte väldigt bra.

Tänka nytt kring kommande AT-ting, dags för förändring eller köra på som tidigare?
För tidigt med eventuell förändring till 2022 = 2-4 februari.
AT-tinget år 2022 planeras att genomföras fysiskt som tidigare. Diskussion om AT-tinget ska vara kvar
i nuvarande form eller ersättas med något annat. Konsensus i gruppen att ha kvar AT-tinget då det är
mycket uppskattat men gärna arbeta med att utveckla innehållet.
Önskemål från primärvården att alla AT-kullar går AT-tinget under sitt första år av AT, dvs. under
sjukhusblocket (AT-tenta, inläsningsdagar etc. ligger redan under primärvården). För närvarande
genomför alla AT-grupper sitt AT-ting inom första 12-månaderna av AT, utom de grupper som startar
sin tjänstgöring i december (de kommer att få gå på AT-tinget först februari 14 månader efter ATstart). Ingen enkel lösning framkom, eftersom det endast finns plats för 4 AT-kullar åt gången vid
varje AT-ting på Ystad Saltsjöbad. Därmed svårt att ”komma i fas” då det skulle kräva att 5 kullar
bjöds in under tinget vid ett tillfälle.
Diskussion kring olika lösningar, bland annat föreslogs två AT-ting under samma vecka för att komma
i fas (mån-ons samt ons-fre), vilket skulle ge plats åt fem AT-kullar. Det lyftes också att vi kan stå inför
fler AT-läkare i regionen kommande år, vilket skulle kunna leda till behov av att se över lokal för ATtinget. Olika möjligheter diskuterades.
Diskussion om hur vi kan utveckla AT-tinget i övrigt: Generellt har återkopplingen varit positiv kring
att alla gick på samma föreläsningar. Något att ta med sig framöver, att prioritera särskilt
uppskattade föreläsningar? En svårighet som belystes är att anpassa utbildningarna till att AT-läkarna
befinner sig på olika nivåer då de kommit olika långt i sin tjänstgöring. Möjlighet att arrangera fler
moment i smågrupper och diskussion (utöver de workshops som redan anordnas) snarare än
föreläsningar? Det diskuterades också om det är av vikt att föreläsningsprogrammet följer
målbeskrivningen. Ska AT-chefer och studierektorer vara mer involverade och sätta ramar för
innehållet?
AT-tingsrepresentanterna har 10,5 dagar avsatta för arbetet att planera AT-tinget. Från ATchefsgruppen togs frågan med till RÖNET om denna omfattning är motiverad. Framkommer att ATtingsrepresentanterna snarast lägger ner klart mer tid (helger, kvällar) för att anordna ett så stort
event och att det inte är möjligt att korta ner detta såsom upplägget ser ut idag. De lägger redan ner
mycket av sin fritid på att anordna allt. I händelse av ett mer återkommande fast utbildningsprogram
anpassat för målbeskrivningen (se ovan) kunde möjligen omfattningen av planeringsarbetet minska.
Sammanfattningsvis beslutades att:
 AT-tinget ska vara kvar men många förslag på hur det kan utvecklas. Karin tar med frågan till
RÅDET hur man skulle kunna få med en 5:e AT-kull under ett år och därmed komma i fas.
 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.

AT-utökning
Ronny Wain gästar AT-RÖN-gruppen för att informera om framtida läkarförsörjning och behovet av
eventuell utökning av AT i regionen. En sammanfattning av Ronnys genomgång (se också bifogad PP
presentation):
Nationell brist på AT-platser. Det finns nu en överenskommelse ”God och nära vård”, med
påtryckningar om att utöka AT-platser. Antalet AT-platser ökades rejält i Skåne mellan 2012 och
2017, men har därefter avstannat, troligtvis pga. pressad utbildningsorganisation med samtidig

utökning av ST inom framför allt allmänmedicin och akutsjukvård. Region Skåne har 13,6 AT-läkare
per 100 000 inv., vilket ligger nära rikssnittet (14/100 000 inv.).
Det finns ett behov av fler AT-tjänster för att matcha utökningen av den svenska läkarutbildningen
och fler läkare med examen från annat land, för att påskynda tid till specialist och på så vis säkra
framtidens läkarbehov. Regionerna ska senast 2021-08-15 redovisa en planering av antalet ATtjänster för 2022-2024. BT omnämns inte.
Frågan ställs till AT-RÖN 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. Ronny önskar samla ihop synpunkter från
AT-chefer och studierektorer för att lyfta dessa uppåt i organisationen och efterfrågar att bli inbjuden
till AT-chefsmöte framöver. Vilka dimensioner av utökning som diskuteras är oklart.

Nationella AT-/BT-konferensen Skåne 2022
Region Skåne har fått stafettpinnen för år 2022 från Västerås som skulle arrangerat AT-/BTkonferensen 2020, vilket sköts upp till 2021 pga. pandemin. Västerås ställer nu in konferensen 2021
pga. kvarstående smittspridning och restriktioner, de planerar inte att skjuta upp eventet fler gånger.
Tidigare har föreslagits att Region Skåne eventuellt stod på tur efter Västmanland.
Nationella AT-/BT-konferensen anordnas för chefer, studierektorer, samordnare och andra som
arbetar med AT och BT och har tidigare ägt rum årligen, vanligen i maj månad. Senast det
genomfördes var maj 2019 i Sunne, Värmland. Ansvaret att arrangera det har roterat på olika
regioner. Vanligen är det ca tre dagar och två övernattningar. Diskussion i gruppen om vi är redo att
ta på oss uppdraget för år 2022 eller inte. FSL, som också är en stor konferens med mycket
omfattande planeringsarbete, ligger år 2021 och 2023.
Enighet om att det måste finnas en regional förankring kring denna fråga innan beslut fattas. Karin
tar frågan vidare till Ronny Wain och Petter till Caroline Mellberg, återkommer efter diskussion med
dem.
Det behöver fattas ett beslut inom en relativt snar framtid (före nästa AT-RÖN möte) för att i så fall
komma igång med bokning av konferenslokaler, föreläsare osv.

AT dag 2021, samma program som vid de uppskjutna dagarna. Beslut om datum och plats.
Frågan diskuterades inte närmare pga. tidsbrist som uppstod i samband med nyanmälda punkter,
flyttas till nästa möte.

AT enkäten, kort summering. Revidering av enkäten till 2021?
Frågan diskuterades inte närmare pga. tidsbrist som uppstod i samband med nyanmälda punkter,
flyttas till nästa möte.

Nästa möte, ska vi ha fysiska möten när det åter blir möjligt?
Beslut att mötestiden förlängs från två till tre timmar. Nästa mötestid flyttas från 4 maj till 28 april
2021, kl 09:00-12:00. Mötet sker digitalt via teams och Karin skickar ut länk. Inget beslut togs i
nuläget huruvida framtida möten, efter sommaren-21, ska ske digitalt eller fysiskt när så är möjligt.
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