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Minnesanteckningar möte ST-RÖN  

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/ 
ST-RÖN är en gruppering under ATBTST-Rådet i Region Skåne. 
 
Närvarande:  
Sammankallande Christina Christoffersen, regionövergripande ST-ansvarig 
Gisela Larmark, övergripande studierektor Psykiatri 
Eva Pulverer Marat, övergripande studierektor Primärvård  
Cecilia Palmgren, studierektor Primärvård 
Gudrun Diurlin Studierektor NV 
Pernilla Sahlstrand Johnsson, övergripande studierektor SUS 
Samuel Gebremedin, övergripande studierektor Medicinsk service  
Shadi Ghorbani SYLF 
Marja Jurvanen, övergripande studierektor Nord-Västra 
I skrivande stund finns ingen representant för Privata Vårdgivares studierektorer. 
Frånvarande: 
Jonas Ahl, övergripande studierektor SUS 
 

 

• Pernilla berättar kort om ST-enkät som genomförts på SUS. Diskussion om hur 

man kan underlätta inläsningstid och handledningstid som är 2 områden som ofta 

fallerar. Schemalagd tid underlättar, även för att synliggöra för ST och andra att 

tiden finns och ska utnytjas på bästa sätt. Olika pedagogiska tekniker för att göra 

undervisning roligare, lättare diskuteras. 

• Uppmuntra ST-läkare, ST-studierektorer, om att följa FSL på sociala medier för 

senaste nytt (#framtidensläkare på instagram). 

• Hur vi kan stimulera fler läkare att vilja bli studierektorer, utbildare. Det finns 

ganska omfattande nationella pedagogikkurser (ex Leading for change), lokal 

utbildning. Skapa en regional studierektorsutbildning? Vi vill gärna lyfta fram 

Leading for change på FSL, Christina tittar mer på det. 

FSL-kongressen -23: Studierektorsdagen på torsdagen kommer innehålla mycket 

matnyttigt om pedagogik/handledning ody. Även tisdag med fortbildningsfokus 

då Läkarsällskapets Berzeliussymposium tema fortbildning hålls här. Gärna lokal 

förankring av utbildningen på FSL.  

Pedagogik-ST, är det något att satsa på? 

Viktigt också med fortbildning för färdiga specialister – primärvården har ett 

fungerande program sedan många år.  

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/atbtst-organisation/
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Mentorsprogram för nyfärdiga specialister för att stötta i en fas när många står 

lite ensamma efter en lång och väldigt uppstyrd ST? Finns fungerande sådant på 

psyk berättar Gisela. 

• Ledarskaps-ST. Viktigt hur målen vara är satta, vad vill RS få ut av en utbildning?  

chefer vs ledare/andra poster ex studierektorer? Personförslag från egna 

verksamheten så man satsar på individer som hemmakliniken tror på? Bra om det 

ingår chefspraktik och projektledning av mindre projekt.  

Ska ett nytt program vara på mellannivå och mindre högprofilerat? 

Idag finns:  

Baskurser:  

Stegen (SUS), Leko (NV), Liv (NO, FSL introduktionskurs i ledarskap 

Mellannivå:  

Styrkelyftet SUS.  

”Fördjupningskurs i Ledarskap”, regional, innehåller UGL + 6 träffar. 

Kommunikation, HR-frågor, ”stå-ut-kunskap”. 

Lite högre nivå: 

”Framtida chefer” – regional kurs. 10 träffar. MiL. För blandade professioner, vid 

intresse för ledar/chefskap – men inte chefstjänst. Ej UGL. Både för ST och färdiga 

specialister” 

Ny som chef” – regional kurs, blandade professioner. För folk som redan har en 

chefstjänst. Färdiga specialister. 

 

Bra att ledarskapsutbildning får ske som en trappa: Baskurs i ledarskap för alla ST. 

Fördjupningskurs för intresserade under ST. Och ytterligare 

påbyggnad/fördjupning mot slutet av ST eller som nyfärdig specialist om 

intresse/läggning finns. 

 

 

Vid pennan, 
Gudrun Diurlin 

 


