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Minnesanteckningar möte ST-RÖN 1-2/9 2022 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/ 
ST-RÖN är 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-Ostra  
Eva Pulverer Marat, övergripande studierektor Primärvård 
Jonas Ahl, övergripande studierektor SUS 
Pernilla Sahlstrand Johnsson, övergripande studierektor SUS 
Marja Jurvanen, övergripande studierektor Nord-Västra 
Shadi Ghorbani, SYLF 
I skrivande stund finns ingen representant för Privata Vårdgivares studierektorer. 
Frånvarande: Samuel Gebremedin, övergripande studierektor Medicinsk service 

 

 

• Forskar-ST diskuteras. Primärvården och SUS kommer fortsatt att ha 
obligatorisk 10 veckors forskningstid för alla ST (inkl tid för 
kvalitetsarbete). Psykiatrin kommer inte vilja att alla forskar, utan de 
kommer för ST2021 att fokusera på regelbundna journalclub för alla. En 
enkät som Läkarförbundet har genomfört visar att väldigt få kan forska på 
arbetstid. Hur kan vi utnyttja tiden (10 veckor) så att de som faktisk 
kommer att disputera kommer igång med sin forskning under den tiden? 
Universitetet ska ge läkarna den grunden för vetenskapligt tankesätt 
genom mastersarbetet. ST-hemsidan på Vårdgivare-webben kan tipsa om 
t ex CPF. FSL och CPF erbjuder kurser i Medicinsk Vetenskap, åtminstone 
FSL kursen är öppen för alla oavsett vilken författning hen följer eller om 
hen är specialist.  

• ST portfölj - vad har hänt i projektet? Projektledare Marja ger en update. 

• Diskussion av ST-portföljen Mercator. 

• Randing hos privata vårdgivare (Pernilla+Gisela). Blekinges dokument för 
struktur på detta. Pernille visar hur studierektorer kan kommunicera med 
Maria Anderberg på koncernstab HR ang. placering av sina ST. 

• Krishantering för läkare: Shadi reser frågan hur vi kan hjälpa ST med 
verktyg för att kunna hantera svåra situationer. Snabb debriefing, 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
https://regionblekinge.se/download/18.64952bf817ee3b7593c16633/1644928840878/2021-02123-2%20Uppdragsbeskrivning%20och%20regelbok%20f%C3%B6r%20H%C3%A4lsoval%20Blekinge%202022.pdf
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kriskonsultation, kurator, präst, psykakuten, huvudhandledare, HR. 
Kollegor/huvudhandledare bör ta hand om kollegan i det akuta skedet, HR 
bör vara redo att ordna kontakt med en psykolog som kan ta 1 samtal 
med kollegan. Huvudhandledare ska bedöma om kollegan på sikt kan 
utveckla resiliens att fortsätta inom specialiteten. Kan studierektorer ev 
bidra lite genom att på Introduktionsdagar nämna att vart man kan vända 
sig? 

• Regional studierektorsdag? Vi vill ge studierektorer möjlighet att skapa 
nätverk och diskutera aktuella ämnen. Vi önskar att förbättra ST hemsidan 
(Gisela och Christina) så att en ny studierektor kan lära sig det mesta 
genom att läsa den.  

• Uppkommen fråga: ”Har Regionen något dokument för feed-back vid 
presentation av vetenskaplig artikel, tex journal club?” Utvärdering av när 
ST leder journalclub, vi diskuterar om vi ska rekommendera följande mall 
för journalclub (studiegenomgång). SIM mallen. SBU mall. Hur bedömer vi 
ST’s insats? bedömningsmall presentation Från ATST hemsidan. Jonas tar 
på sig att skapa en mall som kan användas i hela Skåne. 

• Practictum på besök. Informerar om deras tjänster och lokaler. 
 
 
Vid pennan, 
Christina Christoffersen 

 

https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
https://sim.nu/wp/wp-content/uploads/2020/09/Instruktioner-Journal-Club-YI.pdf
file://///rsfs083/Hem7$/150457/Skrivbord
https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/st/regionalt-st-lakare/bedomning-2021-03-11/aterkoppling-till-st-lakare-efter-muntlig-presentation.pdf

