
MÖTESANTECKNINGAR RÖN-AT 2022-05-10 
 
Närvarande: Petter Tyrberg, Gisela Larmark, Kristina Salomonsson, Hannes Lynnér, Hedvig 
Örneholm och Patrik Kjärsgård Pettersson (SYLF-representant). 
 

1. Förändring i styrningen av AT-organisationen i Region Skåne 
Rekrytering av ny medarbetare för Karin Anderssons tjänst då Karin går i pension. 
Ansvarig chef är Lea Blomberg och anställning pågår. Planen är att Karins 
efterträdare ingår i RÖN-AT. 
 
Petter Tyrberg har fått rollen som Regionövergripande AT-ansvarig läkare fr o m 
2022-05-01. Tjänsten är på 10%. Uppdraget innehåller t ex att sammankalla och leda 
RÖN-AT, genomföra och samordna regionsgemensamma aktiviteter inom AT 
(regional AT-dag och AT-tinget), medverka i Region Skånes ATBTST-råd, samverka 
med AT-chefer och representera Region Skåne vid nationella AT-forum. Planering 
inför SPUR-inspektion av AT som bör göras den kommande tiden (eventuellt hösten 
2023 men eventuellt kort om tid för förberedelse). Petter planerar även att 
samordna och arbeta med den regionala AT-enkäten tillsammans med RÖN-AT. 
Petters plan är att under heldagsmöte under hösten låta RÖN-AT-gruppens deltagare 
tillsammans sätta upp mål och arbetssätt för gruppen. Gisela Larmark informerar om 
att ST-SPUR planeras 2024. 
 

2. AT-dag 2022-11-23 
Planering av dagen fortgår och detaljplanering behöver sättas senast vid kommande 
heldagsmöte. Under AT-dagen bereds möjlighet att fylla i AT-enkäten. 
 

3. Regionala AT-enkäten 
Diskussion under 2021 angående AT-enkätens utformning men man kom då fram till 
att inte revidera frågorna igen (senast reviderad ca 2019). Låg svarsfrekvens 2021 
trots att det på den digitala AT-dagen 2021 bereddes möjlighet att fylla i AT-enkäten. 
Beslut idag att inte revidera frågorna inför AT-enkäten 2022 och förhoppning är att 
svarsfrekvensen ska öka om man på fysisk AT-dag får tid att svara på enkäten. Petter 
kommer undersöka de tekniska möjligheterna för att fylla i enkät på mobil enhet 
under AT-dagen och hur lång tid det tar att svara på frågorna. 
 

4. AT-tinget 2023-02-01 till 2023-02-03 
AT-tingsgruppen har haft sitt första möte. Karin Andersson träffar gruppen vid 
ytterligare två möten den 19 maj och 15 juni (Petter deltar 15/6 kl. 9-11). AT-
tingsgruppen har sitt arbetsinternat den 22–23 augusti. Förhoppningsvis är ny 
medarbetare vid Koncernstab HR tillsatt och deltar. Som extra resurs kommer förra 
gruppens ordförande att delta. 
 
Under 2023 bör en genomlysning av AT-tingsgruppens arbete göras med tanke på att 
den övergripande strukturen/planeringen för AT-tingen nu är mer bestämd och 
återkommande jämfört med tidigare år. Petter ansvarar för detta. 
 

5. AT handledarutbildning specifikt för ST läkare 
Behov för handledarutbildning för ST-läkare har lyfts då ST-läkare sedan ett tag 
tillbaka kan handleda AT- och BT-läkare. Lokala initiativ på kliniker har skett t ex inom 



Psykiatrin nordväst och inom primärvården, men dessa kurser är nog mest inriktade 
på formalia och inte på ”hur man blir en bra handledare”. Önskvärt att systematiskt 
arbeta med AT/BT handledarutbildning framför allt för ST-läkare. Önskvärt är en 
strukturell handledarutbildning för ST-läkare med fokus på ”hur man blir en bra 
handledare”. 
 
På SUS finns ett pågående arbete med handledarutbildning som vi bör bevaka och 
där det är viktigt att involvera AT-handledning. 
 
Det förs även diskussion kring MedCULs utbildning för läkare som ska handleda 
läkarstudenter (ges t ex till AT-läkare på SUS men inte till resten AT-läkare i Skåne) 
som exempel på bra handledarutbildning. 
 

6. Ersättning till kliniker för medarbetare som undervisar AT 
Delar av undervisningen är under AT resurskrävande vad gäller undervisare och detta 
har ersatts med intrångsersättning via Practicum. Denna ersättning för de praktiska 
heldagarna (inom primärvården) kommer sannolikt inte kunna fortsätta och frågan är 
hur man kan ersätta undervisare i fortsättningen. Det finns ingen budget för att 
ersätta föreläsare/föreläsares kliniker i dagsläget vilket leder till att denna 
undervisning riskerar att försvinna. Då frågan i dagsläget är aktuell på SUS får frågan 
primärt lyftas till chefer där kring ersättning. Frågan kring ersättning för 
utbildning/föreläsning inom Region Skåne kommer även lyftas i ATBTST-rådet. 
 

7. Nationella AT och BT konferensen 2023 
Rapport från arbetsgruppen. Konferensen hålls 8–10 maj 2023 i Båstad. Planering för 
programmet pågår. Framöver kommer sannolikt fler personer behöva involveras 
vilket skulle kunna vara personer i AT/BT-organisationen på olika nivå. 
 

8. Planering inför heldagsmöte 2022-09-13 
RÖN-deltagarna uppmanas meddela Petter angående punkter till dagordningen för 
heldagsmötet. 
 
Förslag på punkter som kan tas upp: 
- Diskussion kring RÖN-AT:s ansvar och uppgift. 
- Planering av Regionala AT-dagen 2022-11-23.  
- Uppdatering AT-ting 2023. 
- Mötesdatum för RÖN-AT 2023 (förslag att ha första mötet under AT-tinget). 
- Utbildning och handledarutbildning av AT-läkare i regionen. 
 

9. Övriga frågor 
o Hedvig Örneholm (övergripande AT-studierektor på SUS) kommer avgå från 

posten 1/9 2022. Line Dalene Skarping tar över tjänsten. Kommer delta under 
RÖN-AT möten under hösten. 

o Patrik Kjärsgård Pettersson lyfter att planen är att SYLF-representant i RÖN-AT 
skiftar fr om 2023. Förslag är att efterträdare är med på digitala mötet 22/11. 


