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Minnesanteckningar från RÖN-ST 2021-03-02
Närvarande:
Christina Christoffersen (CCN), sammankallande, regionövergripande ST-ansvarig
Gisela Larmark, övergripande studierektor Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Caroline Mellberg, övergripande studierektor Skånes sjukhus nordost
Eva Pulverer Marat, övergripande studierektor Primärvården
Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande studierektor Skånes universitetssjukvård
Samuel Gebre-Medhin, övergripande studierektor Medicinsk service
Marja Jurvanen, övergripande studierektor Skånes sjukhus nordväst
Shadi Ghorbani, SYLF
I skrivande stund finns ingen representant för Privata Vårdgivare.
1. Presentationsrunda och förväntningsavstämning
Vad vill vi i första hand uppnå med samarbetet i RÖN-ST: Att skapa ett mer
transparent och lätt manövrerat system för ST-utbildning i Skåne, inklusive
kurser.
2. Konstituerande diskussion kring RÖNets uppdrag och arbetsformer.
Vi kommer att ha 5-6 möten under året 2021. Mellan mötena jobbar vi på
gemensamma projekt via internt delade dokument. Våra mötesanteckningar
offentliggörs så fort som möjligt på sidan om RÖN-ST. Information till och från
RÖN-ST förmedlas via studierektorerna under varje RÖN medlem. Varje RÖN
medlem har eller behöver bygga upp fungerande kommunikationsvägar till och
från sina studierektorer. CCN lyfter vid behov frågor till eller från ATBTST-rådet
(se t ex punkt 5 nedan).
RÖN-ST har mandat att besluta om frågor inom sitt område.
ATBTST-rådet behandlar frågor som innehåller delar som berör övriga RÖN,
linjeorganisationen (chefer) eller har betydelse för resurser (pengar).
Representationen i RÖN-ST diskuterades. Summering av diskussionen:

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2 (3)

I RÖN-ST representerar varje medlem sin förvaltning (alt. SYLF) men RÖNets
syfte är samordning av ST-utbildning i hela Skåne oavsett förvaltningsgränser.
Vid RÖN-möten deltar således 1 representant från varje förvaltning (alt SYLF).
3. Genomgång av aktuella projekt för RÖN-ST (ämnen i kursiv sparas till
kommande möten)
att samordna ST-kurserna i Region Skåne – årshjul för kurserna behövs, arbetet
påbörjas direkt efter mötet
att skaffa en elektronisk ST-portfölj (se minnesanteckningar ATBTST-råd
minnesanteckningar-atbtst_rad-210311.pdf (skane.se))
att skapa tillfällen för ST-läkarna att träffas för att möta eventuella
utbildningsrelaterade problem som uppstår till följd av Covid19/SDV (insamling
av dokumentation påbörjas)
att möta eventuella problem som finns i samband med sidotjänstgöringar
att inventera och uppdatera ATBTST hemsidan på Vårdgivare i Skåne
4. Beslut angående kurser:
På detta första möte beslutades att vi ska skapa ett årshjul för gemensamma
delmåls kurser. Tills vidare görs inventeringen i RÖN-ST, men årshjulet ska bli
tillgängligt för alla att se på Vårdgivare i Skåne så småningom.
5. FSL - kurser
FSLs nystartade digitala kurser fungerar fint som säkerhetsnät för ST-läkare som
behöver uppnå kursdelmål. Frågan om ST-läkare i Region Skåne ska kunna gå FSL
kurser med regional finansiering lyftes till ATBTST rådet.
6. Regionfinansierade ST-kurser
Just nu finns det ont om regionfinansierade ST-kurser att tillgå. Det beror på att
det finns få kursledare som mäktar med att hålla kurser i den utsträckning som
behövs (>100 deltagare per år). Men några ljuspunkter finns: Palliativt
Utvecklingscentrum har för avsikt att utbilda 100 kursdeltagare per år. Centrum
för primärvårdsforskning önskar att fortsätta sin kursverksamhet där de utbildar
100 kursdeltagare per år i Medicinsk Vetenskap. CCN betonar att vi ständigt
söker efter kursledare som kan tänka sig att ta ansvar för en kurs, där man ska
kunna utbilda minst 100, men gärna många fler, kursdeltagare per år.
Kurser gällande a- och b delmål kan finansieras med centrala medel om:




Region Skåne

kursen är beställd av CCN efter beslut i RÖN-ST
kursen annonseras centralt till alla ST-läkare i Skåne (via Karin
Andersson i Kurskalendern på Vårdgivare i Skåne)
om det i samband med kursanmälan ges feedback från ST läkarna till
CCN angående vilka kurser de har kvar att gå
om kurserna generellt välkomnar alla ST-läkare i Skåne. ST-läkare med
kort tid kvar av sin ST ska prioriteras.
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7. Hur kan vi skapa möjlighet för ST-läkare att träffas specialitetsövergripande
och lokalt?
Frågan är mest aktuell för förvaltningar som i nuläget inte har
sammanhängande a- och b måls program (Som t ex STyrkelyftet och LeKo). Vi
kommer att diskutera detta vid kommande RÖN-möte, eftersom frågan inte är
akut ännu.
8. Behov av dokumentationsportfölj för AT/BT/ST
Frågan är aktuell och behov finns av regiongemensamt dokumentationssystem
mm. Ronny Wain (sammankallande i Rådet) kommer att anmäla behovet för
kommande upphandling.
En sådan upphandling kommer att kräva ett stort engagemang från många inte
minst i utformandet av en kravspecifikation.
Frågan återkommer i Rådet.

Vid pennan
Christina Christoffersen, sammankallande RÖN-ST
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