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Minnesanteckningar från Dialoggruppsmöte 2021-08-17
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) Information om AT-utökning 2022 – 2023
AT-chefsgruppens förslag till utökning av AT, med 9 AT 2022 samt
ytterligare 2 AT 2023, som tidigare godkänts i RHL, blev den 24 juni
beslutad i HSN. Detta gör att planeringsförutsättningarna för AT är klara
inför 2022/2023. SKR och Socialdepartementet har begärt att få in
regionernas AT-planer som underlag för vidare analys på nationell nivå.
Det finns hittills endast en preliminär sammanställning av de olika
regionernas planerade AT-volymer framöver men skulle denna
sammanställning bli slutlig så förefaller den totala planerade volymen AT
vara lägre än vad det bedömda behovet av AT sagts vara på nationell nivå.
Med största sannolikhet kommer frågan om AT-volymer att återkomma
framöver.
2) Återrapportering av tillsättning av 2021 års centralt prioriterade ST
samt akutsjukvårds ST enligt regional plan
Ronny tackar för att samtliga förvaltningar lämnat redovisningar i tid!
Nuläget är att 36 av de 41 prioriterade ST-tjänsterna i nuläget är tillsatta
medan övriga 5 är under rekrytering och bedöms vara besatta under
sensommaren/hösten. Samtliga 18 ST inom ramen för den regionala
akutläkarstrategin inför 2021 är tillsatta. Rapporten lämnas till HSN som
information.
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3) Noteringar från slutprioriteringsarbetet utrymmen för prioriterade
ST 2022
Prioriteringsdiskussionen börjades genom fråga om något uppkommit
sedan föregående möte och som påverkar bedömningen av vilka
specialiteter som bör ligga till grund för slutprioriteringsarbetet. Inget hade
framkommit och slutprioriteringsarbetet kunde påbörjas genom
genomgång av de 23 specialiteter som framdiskuterats vid mötet den 15
juni. Diskussioner fördes om volymer och placering på
förvaltning/sjukhus. Kort om resultat av diskussionen:
För specialiteterna barn- och ungdomsallergologi, medicinsk
gastroenterologi och hepatologi, radiologi, rehabiliteringsmedicin samt
smärtlindring utökades antalet ST-utrymmen med totalt sex relativt
preliminär volymsättning 210615. Utökningarna gjordes utifrån
bedömningen att något mer kraftfulla satsningar var nödvändiga och att
det, särskilt inom, smärtlindring och rehabilitering i nuläget finns
gynnsamma förutsättningar för ST. För klinisk genetik minskades istället
föreslagen utökning från två till en ST 2022 utifrån bedömning av
handledningskapacitet för tillfället. På totalen ökade därför totalt
föreslagna ST 2022 med fem, från de föreslagna 37 (210615) till
slutförslagets 42, dessa 42 ST fördelas på 23 specialiteter. Gruppens
bedömning är att volymen prioriterade ST-utrymmen är rimlig även om
den är i det högre spannet jämfört med tidigare års prioritering.
På mötet diskuterades även förvaltnings-/sjukhusvis placering av de
föreslagna prioriterade ST-utrymmena och ett förslag arbetades fram.
4) Fortsatt arbete med ST inför 2022
Ronny kommer att skriva fram beslutsförslag som blir en del i HSNs
internbudgetbeslut inför 2022. Då regionfullmäktige kommer att ta Region
Skånes budget först den 8/9 november kommer inte HSN kunna besluta sin
internbudget förrän på mötet den 19 november. Med tanke på de långa
politiska beredningstiderna kommer dock allt inom ”vårt” område ST
behöva vara klart i mitten av september månad.
En del i det vidare arbetet är den sk brandskattningsmodellen som utgår
från avslutade ST. Ronny kommer inom kort att återkomma med den
sedvanliga brandskattningsmallen för er att fylla i.

Nästa möte är inplanerat till den 18 november, tiden är satt till kl. 9.00-11.00
och inbjudan är skickad i Outlook.
Vid anteckningarna
Ronny
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