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Caroline, Per J, Sabine, Maria, Jonas, Samuel, Marja, Christina, AnnaLena, Ola och Karin

Inledning
Nya och gamla medlemmar i ÖSR hälsades välkomna.
AT dagen 2020-03-30
Programmet till AT dagen är till stor del anpassat efter AT-läkarnas önskemål i
utvärderingen från AT-dagen 2019. Information om AT enkätresultat och BT har tagit bort
till förmån för kliniska inslag och extern föreläsare. I dagsläget är 180 AT läkare anmälda,
det finns plats till fler. Sista anmälningsdag är 2020-02-25, efteranmälningar kan inte tas
emot.
I samband med denna programpunkt följde en diskussion om antalet regionala
utbildningsdagar i förhållande till klinisk tjänstgöring. Sammantaget är det endast 7
arbetsdagar (AT-tinget, AT dag, Stora Likarättsdagen, STRAMA och Försäkringsmedicin)
under en 18 månaders lång period.
AT-enkäten
Svarsfrekvensen blev 58 % vilket är något högre än 2018. Karin redogjorde kort för det
samlade Region Skåne resultatet som i många avseenden är bra. Sammanställning finns
på https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/at/#39478
AT-chef, AT-studierektor och AT-samordnare har tidigare fått resultatet vid det egna
sjukhuset.
AT-tinget 2021
Datum för nästa AT-ting är 3-5 februari 2021. Gruppen som ska arbeta med AT-tinget är
fulltalig och har sitt första möte i början av april.
AT dimensionering
Risk för väldigt stor köbildning i landet. Möjligheten att få ut BT-kompetens under AT kan
mildra det något, dock många som vill komma till framöver.
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Förmiddagens BT möte
Gisela och Caroline rapporterade kort från BT gruppens förmiddagsmöte och hänvisade till
BT gruppens anteckningar som är publicerade på BT sidan, www.skane.se/bt.
BT dagen på FSL onsdag 2 september
Gisela och Caroline tillsammans med Anna Das och Ola Björgell i FSL gruppen arbetar
med programmet till BT dagen på FSL. Caroline och Gisela kommer att vara moderatorer
tillsammans med Anna.
Kurs- och kongressverksamhet
Christina informerade om LML där UGL, mindfulness, skuggning av chef, likarätt,
ledarskap, lagar och föreskrifter samt sjukvårdens organisation ingår. LML omfattar
delmålen a1, a2 och a6 i ST 2015. I början av mars annonseras nästa program med 25
platser. Christina hjälper också till med FSL i dess styrgrupp.
Anmälan till FSL öppnar 2020-02-28. Kursutbudet är, se http://framtidenslakare.se/kurser/:
 Handledning
 Ledarskap
 Smittskydd och vårdhygien
 Patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete
 Kommunikation
 Sjukdomsförebyggande arbete
 Läkemedel – Klinisk farmakologi
 Palliativ medicin
ST-läkare är största målgruppen. FSL erbjuder fler och fler programpunkter riktade mot
specialister. Vi ber er maila alla era ST läkare, handledare och SR om att anmälan öppnar
28/2.
Anmälan till Stora Likarättsdagarna SLD pågår. Likarätt är en prioriterad verksamhet i
Region Skåne. Vår Regiondirektör Alf Jönsson samt HR direktör Karin
Melander välkomnar AT- och ST läkare, liksom alla övriga personalgrupper till
deltagande. Den medarbetare, oavsett yrkesgrupp, som önskar delta får söka ledigt i vanlig
ordning, precis som till alla andra kurser, och sedan är det upp till varje verksamhet
lokalt att avgöra hur många som kan komma med.
Gällande kurser så föreslogs att en arbetsgrupp utses efter FSL för att kartlägga ev.
kvarvarande kursbehov och inventera vad som finns centralt och på förvaltningsnivå.
Nästa möte
2020-04-29 Dockplatsen 26 i Malmö enligt fastslagen mötesordning AT/BT/ST.
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