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Nya i gruppen.  
Petter öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Line och Cecilia 
presenterar sig samt övrig presentation av resterande 
gruppmedlemmar. 
 
Stående punkter på dagordningen?  
Diskuterar tänkbara punkter och kommer fram till att vi lägger fokus 
på Regionövergripande handledning av- och för AT-läkare samt 
Nationell AT konferens. 
 
SPUR 
Diskuterar om och hur vi ska gå tillväga. Tanken är att det ska 
genomföras vart femte år vilket gör det aktuellt för Kristianstad som 
genomförde sin senaste SPUR 2018. Dock blir det inte aktuellt redan 
2023 då ST ska genomföra SPUR då samt ett det inte hinns med att 
planeras för med så kort framförhållning. Samtalar om att det kan 
vara genomförbart 2025 och att man kan göra en ”egen intern” där 
man väljer ut 1-2 kliniker som man tidigare sett har problem och gör 
en jämförelse före- och efter dem emellan. 
Överenskommer om att det tas upp för vidare diskussion och ev 
beslut nästa möte. 
 
Arbetsplan/målsättning/tema 2023 
Nationell AT-konferens samt handledning av/för AT-läkare. 
 
Från senaste möte: 
RÖN-AT:s ansvar och uppgift: 

Sammanlänkande och samverkande funktion på 
regionövergripande nivå. En regionövergripande AT-
ansvarig läkare samt representant från varje förvaltning 
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och facklig organisation SYLF. Övergripande 
utbildningsfrågor såsom AT-ting, AT-dag och regionala 
utbildningar såsom STRAMA och Försäkringsmedicin. 
SPUR kvalitetsuppföljning samt AT-enkät. 
Omvärldsbevaka samt säkerställa kvalitén på AT. Inget 
direkt budgetansvar. 

 
Planering av Regionala AT-dagen 2022-11-23 

Agendan finslipas och spikas. Småjusteringar i hålltider 
för föreläsningar och pauser. Cecilia publicerar anmälan 
på Vårdgivare Skåne samt sprider till samordnare och 
chefer. 
Beslut om AT-dag 2023 vid nästa möte. 

 
Uppdatering AT-ting 2023 

Planeringen löper på. Cecilia träffat gruppen i Ystad två 
dagar i augusti. De brottas med höjda avgifter och har 
svårt att hålla budget.  
Diskussion om upplägget avseende planeringsdagarna 
för AT-tingsgruppen. Framöver beslut om nytt upplägg 
med färre planeringsdagar. 
Beslut om att nästkommande AT-tingsgrupp ansvarar 
som konferencierer på nästa AT-dag 231122. 
Nuvarande grupp får delta på tinget 2024 om deras 
verksamhet tillåter och i mån av plats. Därefter tillåts 
inga fler grupper att delta på nästkommande ting. 
 

Utbildning och handledarutbildning av AT-läkare i regionen. 
Samtalar kring de befintliga regionala 
handledarutbildningarna som redan finns till buds. Dessa 
är ganska generella och övergripande och fungerar bra. 
På flera orter har man infört handledarmingel där man 
schemalägger AT-läkare och handledare för lunch där 
kliniken bjuder på fika. 
Diskussion om Medculs handledarutbildning. 
Vidare diskussion inom RÖN framöver om specifika 
handledarutbildningar för AT, se punkter ovan. Vid nästa 
möte går vi igenom befintliga dokument avseende 
handledning. Patrik rekommenderar en skrift från Gävle, 
Handledning av AT-läkare Region Gävleborg - PDF Free 
Download (docplayer.se)  
 

Mötesdatum för RÖN-AT 2023  
Första mötet under AT-tinget 230202 kl 9-12. Cecilia 
kollar med YSB angående lokal. För övriga mötestider 
se längre ner. 
 
 

 
 

https://docplayer.se/46414260-Handledning-av-at-lakare-region-gavleborg.html
https://docplayer.se/46414260-Handledning-av-at-lakare-region-gavleborg.html
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Övrigt 
AT-rankning 

Patrik går igenom frågorna ur resultatet. Inga resultat att 
redovisa för Landskrona och Trelleborg pga för få 
svarande.  
 

 
Forsknings-AT, forskarskola 

Numera har starttiderna justerats för skolan så att de 
passar med AT-starterna. 
 

Gäst, ledningsstrateg Ronny Wain  
Ronny berättar om rollen i ATBTST-råd. De hanterar 
frågor av regionövergripande karaktär som avsevärt 
påverkar flera förvaltningar eller flera områden i 
ATSTBT. De bereder och hanterar särskilda ärenden till 
annan instans, till exempel beslutsfattare i 
tjänstemannaorganisationen, HSN, SoS, LF, SLS med 
flera centrala aktörer. Nätverken är 
förvaltningsövergripande och kan ta beslut i normalt 
förekommande ärenden inom området.  
 

Ersättning vid utbildning 
Kristina undrar hur det fungerar vid betalning/fakturering 
avseende intrångsersättning. Vi kan inte kräva att  
privata vårdgivare släpper föreläsare utan ersättning. 
Aktuellt inget stort problem i regionen. Frågan bevakas 
fortsatt. 

 
 

  
 
Mötesdatum 2022-2023 
Nästa möte: 2022-11-22 kl. 09.00-12.00 teams. Efterträdare för 
Patrik kan vara med. 
 
2023-02-02 9-12  Fysiskt på AT tinget 
2023-03-01 15-16  Teams  
2023-04-12 15-16  Teams 
2023-05-17 9-12  Fysiskt Dockplatsen 
2023-08-30 9-16  Fysiskt Dockplatsen  
2023-10-04 15-16  Teams 
2023-11-08 15-16 Teams 
 


