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Minnesanteckningar från ST-RÖN 210914
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtstorganisation/
ST-RÖN är således en gruppering under ATBTST-Rådet i Region Skåne.
Närvarande:
Sammankallande Christina Christoffersen (CCN), regionövergripande ST-ansvarig
Gisela Larmark, övergripande studierektor Psykiatri
Gudrun Diurlin, övergripande studierektor Nord-Väst
Eva Pulverer Marat, övergripande studierektor Primärvård
Marja Jurvanen, övergripande studierektor Nord-Ost
Samuel Gebremedin, övergripande studierektor Medicinsk service deltog sista
delen
Frånvarande: Pernilla Sahlstrand Johnsson, övergripande studierektor SUS
Shadi Ghorbani, SYLF
I skrivande stund finns ingen representant för Privata Vårdgivares studierektorer.
1. Christina Christoffersson välkomnar alla till mötet.
2. FSL information hur gått – CCN. Flera av RÖN-medlemmarna har deltagit
antingen fysiskt eller digitalt i FSL och beskriver hur givande det var att vara
på kongress igen. Inspirerande program och viktig mötesplats för oss som
håller på med utbildning.
3. FSL digitala kurser – förankrat nu att det är gratis för Region Skånes ST! CCN
ST läkare från Skåne anmäler sig som vanligt och anger att de jobbar i Skåne.
Vid genomfört/godkänd kurs faktureras Region Skåne centralt. Om ST läkaren
inte genomför kursen faktureras hemarbetesplatsen för kursavgiften. Därför
behöver vi fortf. Fakturauppgifterna. CCN skickar information för spridning v
38.
4. Kurshjul – hur ska det se ut?
Arbetsfråga för internatet
Vi kan starta arbetet innan internatet genom att starta upp frågor och förslag
nedan;
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BT/ST progression? Progression inom ST? ex kommunikation b1?
Vilka av kurserna skall vi satsa på digitalt, vilka fysiskt? Digifysiskt/hybrid?
CCN beskriver erfarenheterna av att försöka ordna digitala träffar där många
kursdeltagare och föreläsare ska delta digitalt vid samma tid. Nästan omöjligt
just nu pga vårdskulden. Innebär helt orimlig administrativ börda med alla
frågor och avbokningar och ombokningar som det medför.
Gruppen diskuterar att kurser framöver kan ordnas i följande
progressionstakt:
AT/BT kurser inom a-b mål
Baskurser för ST läkare inom a-b mål t ex FSL
Fördjupningskurser för ST inom a-b mål t ex frivilliga kurser med
specialitetsinriktning. Viktigt där att studierektorer uppmanar ST att gå dessa
kurser som har särskild relevans för den egna specialiteten, t ex
Försäkringsmedicin med inriktning på ortopedi.
Vart ska kursannonser publiceras? Vårdgivarwebben? Hemvister?
Årshjul för kurser; skapa rutiner för vilka kurser som ges vart och när? God
framförhållning, låta ST planera sina ST-år genom god översikt över
kommande kurser.
Vem gör vad? lokalt?
Vilka kurser skall täcka vilka mål? Regional agenda
Vetenskapskurs a5 ST 2015; hur tänka ST 2021 vad gäller kurs?
Hur examineras? Post test?
CCN planerar genomgång av hur man skapar digitala kurser för FSL och bjuder
in till att andra i RÖNet deltar som FSL kursledare. Eller utser lämpliga
experter till en sådan roll. Vill gärna att FSL ska kännas som en gemensam
aktivitet och inte ett isolerat projekt utanför studierektorsnätverket.
5. Primärvårds-/psykiatri-ST platser på LeKo/Styrkelyftet?
Gudrun LeKo = NV historiskt öppet för ST allmänmedicin samt LeKo Sund alla
ST psykiatri; (psyk nu en egen Förvaltning)
Finansiering?
Maxantal ca 40 deltagare/kurs i föreläsningssalar; behöver utöka antalet
kurser?
Löser sig detta via FSL digitala kurser?
Styrkelyftet SUS; antalet platser för ST psykiatri? + för ST allmänmedicin?
Marja NO; MOVE kurserna. Antalet platser ST psykiatri? + ST allmänmedicin?
6. Studietid under sommaren för ST? Hur gick det?
Schemalagd studietid? Ser olika ut olika förvaltningar
Inga akuta klagomål just nu - bordlägger frågan.
7. Läkarförbundets enkät angående försening i ST utbildning:
Region Skåne
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Remiss svar? Från BT RÖN gruppen
Vem skriver remiss svaret?
Randningar?
RÖN-ST kommer att göra en informell undersökning via sina studierektorer
om ST upplever förseningar pga brist på kurser (c-mål).
ST 2008 ex kardiologer oroliga ta ut specialistbevis
CCN ställer frågan till RÅDET om de är intresserade i att undersöka om det
föreligger ett signifikant problem med försening pga
sidotjänstgöringar/randningar i RS?
Edit: RÅDET visar sig mycket intresserad av detta och Ronny Wain ska
undersöka hur vi kan få fram data om detta./CCN
Edit: ÖST SR frågar alla förvaltningar om ST läkare försenade pga c kurser ST
2015? Eller specialitetsspecifika kurser ST 2008/GLK
8. Kommande internatet – agenda;
Punkt 4 i detta protokoll
Punkt 5 i detta protokoll
Hemsida vad publiceras vart?
BT införandet? Ansvarsfördelning? Vem gör vad?
GL informera om BT på internatet
CCN informerar om digitala kurser på internatet
Regionala rekommendationer; Målbeskrivning BT och ST 2021 hur lägga upp
arbetet?
Rekommendationer vad avser vetenskapliga arbetet ST 2015/ ST 2021

9. SPUR
SPUR pågående NO förvaltningsövergripande nu 2021-2022
Allmänmedicin NO gör parallellt nu 2021-2022
Psykiatri Förvaltningen planerar SPUR 2023 (gör STins nu 2021)
Förvaltningsövergripande SPUR? Fler planerade?
Region övergripande SPUR?
För att belysa RÅD/RÖN strukturen
FoU enheter på varje förvaltning samarbete?
Gemensam kursgivning RS
Sidotjänstgöringar
SUS 2019? Gjordes? När planeras nästa?
NV SPUR 2018 övergripande (klinikerna gjordes 2017)
Ev mål synka RS övergripande SPUR 2024?
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10. Sidotjänstgöringsfrågan – vem betalar lönen?
Nya riktlinjer sen januari 2021 RS
CCN frågar Ronny Wain om det finns riktlinjer sidotjänstgöring utanför
Regionen
Edit efter RÅDsmöte: Det finns riktlinjer som i korthet går ut på att de första 3
månader finansieras av skickande arbetsplats och efter detta får klinikerna
själva komma överens om vem som ska betala lönen. /CCN
11. BT/ST och ST-studierektorns roll när de är på klinikerna
Önskemål om långsiktig uppbyggnad av BT studierektors organisation
GLK tar frågan till BT RÖN gruppen
12. BT-hemvist under uppbyggnad, BT information finns vårdgivarwebben
13. Vetenskapsarbetet riktlinjer ST 2015, diskussion
Läggs till diskussionen om riktlinjer för målbeskrivning ST 2015 samt ST 2021
till internatet
Även diskutera vetenskapskurs ST 2015? Samt ST 2021?
14. Start seminariet information bordlägges till nästa ST RÖN
Nästa RÖN möte är i december 2021 (internat).
Vid pennan
Gisela Larmark, Övergripande Studierektor Psykiatri
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