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Minnesanteckningar från Dialoggruppsmöte 2022-06-16 

Närvarande:  Marie Hedin Christensson, Psykiatri och habilitering 

Ulrika Uddenfeldt Wort, SUS  

Marja Jurvanen, SSNO 

Åsa Andersson, SUS 

Ronny Wain, KS HR 

 Lisbeth Cederwald, Medicinsk Service  

  

Förhinder: Caroline Mellberg, SSNV  

Jesper Petersson, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 

 

  

1) Ny brandskattningsmodell inför 2023 

Ronny informerade om att information har getts till ekonomichefsgruppen 

den 15 juni angående ändrad modell för finansieringen av prioriterade 

HSN-finansierade ST-utrymmen. 

 

Diskussion om behovet av fortsatt transparens i effekter av nya 

finansieringsmodellen i kombination med ST-prioritering/-fördelning. För 

att se effekter per förvaltning och sjukhus kommer sammanställning att 

göras av nettoeffekter. Denna sammanställning kommer att föras parallellt 

med förslag till slutprioritering och i dialoggruppen.  

 

2) Inrapportering av färdiga ST inom ramen för akutläkarsatsningen 

2023 

Den ändrade modellen för finansieringen av prioriterade HSN-finansierade 

ST-utrymmen innebär att antalet färdiga ST inte behöver inrapporteras från 

förvaltningarna fortsättningsvis. Dock måste antalet färdiga ST under 

innevarande år fortsatt inrapporteras för att dessa ska kunna avräknas. 

 

Särskilt mail angående detta kommer att skickas från Ronny direkt till 

Dialoggruppsrepresentanter för berörda förvaltningar SSNV, SSNO samt 

SUS. Sista inrapporteringsdatum till Ronny sattes på mötet till den 

fredagen den 16 september. 
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Region Skåne  

 

3) Fortsatt prioritering av ST inför 2023  

Med utgångspunkt från resultatet av första prioriteringsmötet den 2 juni 

gjordes förnyad specialitetsvis genomgång.  

 

Några noteringar kring diskussionerna: 

• Diskussion om placering av ST inom onkologi. Önskemål finns om 

placering av ST på annan förvaltning än SUS. Med hänvisning till 

regiongemensam organisering av onkologi på SUS bör dock, med 

hänsyn till handledning och tjänstgöringens huvudsakliga 

förläggning, ST inom onkologi vara placerade på SUS. RD-beslut 

från 2015 stödjer detta ställningstagande.  

Det bedöms dock vara möjligt att tillskapa ett ST-utrymme på SUS 

men med anvisningar om att denna ST ska ha tydlig koppling till 

verksamhet på annan förvaltning. Detta måste dock ges som 

särskild förutsättning i eventuellt kommande beslut. 

 

• Barn- och ungdomsneurologi med habilitering: Viss komplexitet 

utifrån att fv Psykiatri, habilitering och hjälpmedel (PHH) 

tjänsteköper specialister från sjukhusförvaltningarna. Marie 

undersöker det geografiska behovet/bristen utifrån PHH:s 

perspektiv. OBS! Marie har återkommit med följande 

förtydligande: Generellt är det svårt med neurologi/hab. överallt. 

Fungerar relativt väl i kontakterna med CSK och Hbg. SUS mer 

utmanande. Svårast och störst problem är det i Ystad, vilket också 

är SUS, men Ystad har ju inte egna ST så då måste det styras från 

Malmö/Lund. 

• Diskussion om specialiteten smärtlindring: Bristsituation 

föreligger men komplexitet i organisering och koppling till andra 

specialiteter (anestesi och intensivvård). Behöver diskuteras vidare 

på kommande möte. 

• Ögonsjukdomar: Region Skåne svarar för samtliga ST inom 

specialiteten och har att säkra läkarförsörjningen för helheten i 

vårdutbudet. Bristsituation främst inrapporterad från privata 

vårdgivare och denna måste självklart beaktas i prioriteringen.  

 

Denna andra omgång i prioriteringsarbetet utmynnade i en första, och 

medvetet ”generös”, bruttoprioritering omfattande totalt 55 ST-utrymmen 

inom 20 specialiteter. Frågor kvarstår att klargöra och i den fortsatta 

prioriteringen kommer volymen att behöva minska. Allt enligt vanlig 

ordning för det gängse prioriteringsarbetet. 

 

                                                                  

Nästa ordinarie möte i dialoggruppen är inplanerat till den 6 september, kl. 

13.30 – 16.30 och inbjudan är sedan tidigare skickad i Outlook.  

Tema för detta möte är slutprioritering av ST inför 2023. Men innan dess så 

önskas en härlig sommar!!! 

Vid anteckningarna 

Ronny 


