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Minnesanteckningar från RÖN-ST 2021-05-27
Närvarande:
Christina Christoffersen (CCN), sammankallande, regionövergripande ST-ansvarig
Gisela Larmark, övergripande studierektor Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Gudrun Diurlin, övergripande studierektor Skånes sjukhus nordost
Eva Pulverer Marat, övergripande studierektor Primärvården
Jonas Ahl, 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. Välkommen
Christina Christoffersen välkomnar alla till mötet. SUS representeras idag av
Jonas Ahl.
2. Diskussion runt eventuella problem som finns i samband med
sidotjänstgöringar
Fråga om lönebetalning under sidotjänstgöring. Grundregeln är att skickande
kliniken betalar ST-läkarens lön under de första tre månaderna av
sidotjänstgöringsperioden undantaget ST-allmänmedicin där skickande enhet
betalar hela lönekostnaden. Problematisk situation för mindre sjukhus som
behöver ta “hem” sina ST-läkare t ex sommartid. Om flera korta
sidotjänstgöringsperioder måste den skickande verksamheten betala
lön under varje påbörjad 3 månaders period trots placering inom samma
verksamhet. Frågan lyfts vidare i organisationen av Christina
Christoffersson. Remiss i sidotjänstgöringsfrågan från RD skriven av
Ronny Wain till förvaltningschefer för 2 veckor sedan. Mera information
lämnas av Eva Pulverer Marat vid nästa möte. *CCN: Efter kontakt med
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Ronny Wain är det ekonomiska ersättningssystemet inte gjort för att tolkas för
bokstavligt, utan man förväntar sig en viss kommunikation mellan mottagande
och skickade enhet, för det är inte meningen att systemet ska missgynna
skickande enhet. Det finns i nuläget inga planer på en översyn eller ändring av
kostnadsersättningssystemet.
3. Kurshjul
Stor och viktig fråga var mötet tar beslut att ta denna fråga separat under ett
RÖN-ST internat. Datum bestäms till 7-8 december 2021. Då görs ett
övergripande arbete över totala kursutbudet inom regionen för ST och
samordning med BT-kurser. Då diskuteras också finansiering,
fördelning, administration och strukturen för ett regionalt kurshjul. Christina
återkommer med kallelse.
4. ATBTST hemsidan på vårdsgivarewebben
Finns mycket bra och viktig information.
Sökfunktionen dålig. Utbildningskalender svår att manövrera i.
Beslut att titta över hemsidan och bedöma förändringsbehov under kommande
internatet. Själva uppdateringsarbetet kanske kan göras under 2022.
5. Bedömning av ST kompetens i Skåne
Diskussion om hur bedömningsmetoder används inom Region >Skåne.
Mötesdeltagarna eniga om att det är en positiv förändring på gång gällande
bedömningskulturen. Metoder som Mini-cex, Case based diskussion, dops och
specialistkollegium nu väletablerade och ses som en bas av bedömningar inom
de flesta verksamheterna. Allmänmedicin har sedan tidigare väletablerade
bedömningsmetoder och bedömningarna blir gjorda.
Problem med bristande återkoppling och bedömningar under ST-läkarnas
sidotjänstgöringar lyfts. Viktigt att mottagande verksamhet också gör
bedömningar.
Också vikten av att etablera ST kollegium lyfts som ett viktigt sätt att ge
återkoppling till specialister. Bedömningsmetoderna på ST-hemsidan
ses över under hösten.
6. Vill Region Skåne uppnå ramavtal för att kunna ge SK kurser – mejl om detta.
Mötet är enigt i att i nuläget inte eftersträva ramavtal utan sätta fokus på att
skapa ett regionalt kursutbud. Ramavtal kan eventuellt bli aktuellt i nästa fas.
7. Kurs i palliativ medicin
Kurs i palliativ medicin har anordnats till 240 ST-läkare i SSNO, SSNV. SUS
kommer att ha kurs i september. Svårigheter med samordning av administration
och teknik. Mycket uppskattat innehåll. Christina för diskussion med Palliativt
utvecklingscentrum om fortsatt arrangemang.
8. ST Forum utvärdering
Riskanalys av ST-forum klar. Efter uppdatering av verktyget finns nu ingen dataosäkerhet. Allmänmedicin kan ha kvar ST-Forum. Upphandling
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om dokumentportfölj för ST-utbildning kommer att bli aktuell. Arbete pågår
också från läkarförbundets och SYLF:s sida att få en nationell lösning på
dokumentationsfrågan. Denna info lyfter SGI till ATBTST-rådet.
9. Fråga om privata vårdgivare där ST-utbildning inte ingår deras avtal.
Eva Pulverer Marat tar upp frågan i kommande möte och uppdaterar RÖNST. Vid närmare efterforskning visar det sig att befintliga avtal har förlängts utan
vad vi kan se några ändringar till krav på att privata vårdgivare engagerar sig i
utbildning.
10. Digitalt lärande/pedagogik utbildning startat nu inom Region Skåne
Diskussion fördes kring en nyskapad regional kurs om digitalt lärande.

Vid pennan
Marja Jurvanen, Övergripande Studierektor, SSNO
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