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Minnesanteckningar från Dialoggruppsmöte 2021-06-15
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
Lisbeth Cederwald, Medicinsk Service

1) Inledande diskussion om kvalitet i inrapporterat underlag i
Läkarbemannings- och ST-undersökningen och åtgärder för att
framöver ytterligare höja kvaliteten i inrapporteringen
a. En observation i inrapporteringen är att det finns olika
tolkningar/inrapportering av specialiteter/tilläggsspecialiteter.
Detta rör t ex barn- och ungdomsmedicin och internmedicin.
Anvisningen i enkätundersökningen specificerar att ”sista
specialiteten ska anges” men det kan konstateras att
inregistreringen inte alltid följer anvisningen. För att ytterligare
förtydliga inför kommande undersökning så tittar Marja och Ulrika
på möjligheter till förtydligande med utgångspunkt från barn- och
ungdomsmedicin. Åter till Dialoggruppen under hösten/vintern
2021.
b. Diskussion om inrapporteringen av bristsituation. Frågan har stötts
och blötts och formuleringen har ändrats i omgångar.
Grundproblemet är att brist som begrepp har flera perspektiv. Ska
bristen beskrivas enbart utifrån ett behov kopplat till efterfrågan av
vård, utan hänsyn till ekonomiska begränsningar, eller ska dessa
bristen ta sin utgångspunkt från såväl behov som ekonomiska
förutsättningar? Fortsatt diskussion på kommande
Dialoggruppsmöten.
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2) Genomgång av samtliga specialiteter i Analyslista, från A-Ö:
Med utgångspunkt från prioriteringsunderlag från föregående möte
210603 gjordes ny genomgång av samtliga specialiteter. Vid
genomgången gjordes följande revideringar utifrån tidigare
prioritering:
a. Neurokirurgi - faktiskt behov finns av ST-utrymmen dock finns
redan i nuläget ett icke-besatt ST-utrymme. I nuläget görs ingen
prioritering inför 2022, det är dock viktigt att dialog förs med
verksamheten för att uppmärksamma den framtida
kompetensförsörjningen inom specialiteten.
b. Palliativ medicin: Ronny har varit i kontakt med Ingrid Vesterberg
för att undersöka förutsättningarna för ST-utrymme 2022. I nuläget
görs ingen prioritering inför 2022, avvaktar till 2023.
c. Smärtlindring: Diskussion om koppling till rehabiliteringsmedicin.
Hur organiseras ”smärtkompetensen” och hur ska ev prioritering
riktas för att få önskvärd effekt? Tills vidare kvarstår prioritering
men frågan ska diskuteras vidare på kommande prioriteringsmöte i
augusti.
3) Preliminär volymsättning av ST-utrymmen för prioriterade ST 2022
samt preliminära möjliga förvaltningar som destination
En preliminär volym av ST sattes per prioriterad specialitet och även
förvaltningsplacering diskuterades och sattes preliminärt. Såväl volym som
placering kommer att diskuteras på kommande prioriteringsmöte i augusti.

4) Sammanfattat resultat och nuläge i prioriteringsarbetet
a. Efter första prioriteringsomgången 3/6 identifierades 26 möjliga
specialiteter för prioritering, andra prioriteringen ger 23
specialiteter.
b. Preliminär volym prioriterade ST-utrymmen utmynnade i 37 ST.
En volym som ligger i linje med total volym för tidigare års
prioritering.
Fortsatt prioriteringsarbete sker den 17 augusti, tiden är satt till kl. 13-15.30
och inbjudan är skickad i Outlook. Vid detta möte ska prioriteringsarbetet
komma till avslut!
Vid anteckningarna
Ronny

Region Skåne

