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Minnesanteckningar från Dialoggruppsmöte 2021-06-03
Närvarande: Marie Hedin Christensson, Psykiatri och habilitering
Caroline Mellberg, SSNV
Ulrika Uddenfeldt Wort, SUS
Marja Jurvanen, SSNO
Åsa Andersson, SUS
Ronny Wain, KS HR
Jesper Petersson, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Förhinder:
Lisbeth Cederwald, Medicinsk Service

1. Prioritering av centralt finansierade ST-utrymmen 2022
Analyslista utgående från 2021 års Läkarbemannings- och STundersökning var utskickad inför mötet. Specialitetsvis genomgång
gjordes av analyslistan för att utifrån bristsituation och utveckling fram till
2028/2029 grovprioritera de specialiteter som fortsatt behöver beaktas i
prioriteringen.
Total identifierades 26 specialiteter som behöver granskas djupare i det
fortsatta prioriteringsarbetet. Fortsatt prioritering görs på gruppens möte
den 15 juni.
2. Övrigt:
a. Nuläge AT-utökning
AT-chefsgruppens förslag till utökning av AT, med 9 AT 2022 samt
ytterligare 2 AT 2023, har godkänts i RHL. Nästa steg är att HSN har
ärendet för beslut den 24 juni. Ronny informerar ut när beslut tagits.
b. Riktlinjer för Finansiering av ST och sidotjänstgöring för STläkare i Region Skåne, bilaga 5
Riktlinjerna ändrades from 1 januari. Den huvudsakliga
förändringen avsåg att vid sidotjänstgöring ska som huvudregel
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ingen fakturering ske mellan sändande och mottagande enhet
från första dagen upp till och med tre månader.
Inga stora synpunkter har kommit på förändringen, som
dessutom varit på RHL och blivit godkänd. Dock förekommer att
frågor om sidotjänstgöringen ska starts om vid kortare avbrott
under sidotjänstgöringen. Ett förtydligande om att kortare avbrott
under sidotjänstgöring INTE föranleder att sidotjänstgöringen
efter avbrott ska räknas som nystart kommer att skrivas in i
riktlinjen.
c. Dokumentationsportfölj för ATBTST
Frågan om ett regiongemensamt dokumentationssystem mm. för
AT/BT/ST har möjligen fått en ny vändning. Planen har varit, och
är fortfarande, att anmäla behovet i Region Skånes
upphandlingsplan för 2022 för att säkra medel inför en
kommande upphandling.
Nu har dock framkommit uppgifter om att ett nationellt initiativ
kan vara på gång för att hitta en gemensam lösning. Initiativet
drivs, igen enligt uppgift, av Nationella vårdkompetensrådet och
Socialstyrelsen. Ronny undersöker uppgifterna vidare!
Nästa möte är den 15 juni och huvudpunkten är nästa akt i ST-prioritering 2022!
Vid anteckningarna
Ronny
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