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AT
RD beslut kring AT under Coronakrisen
Regiondirektören har fattat beslut gällande avbrott i pågående/planerade placeringar under
AT till följd av Covid-19. Beslutet är fattat i syfte att prioritera klinisk och patientnära
verksamhet. Beslutet gäller t o m 2020-05-31 men kan komma att förlängas. Beslutet,
liksom alla RD beslut, finns på Region Skånes intranät samt förmedlas ”via linjen”.
Samsynsdokument
SKR och Sveriges läkarförbund m fl. har tagit fram ett dokument som speglar RD beslutet
ovan. I samma dokument finns uppgift om att centrala parter gemensamt har uppvaktat
Socialstyrelsen för att påskynda den föreslagna strykningen av att allmänmedicin måste
ligga sist i AT. Socialstyrelsen har i brev från 2020-04-16 tillstyrkt förslaget som träder i
kraft så fort SOSFS 1999:5 finns i nytryck.
Samtliga datum för fysiska möten som anges i detta dokument är med reservation för vad
som i ögonblicket gäller enligt FHM direktiv och/eller Region Skånes policy.
Region Skånes AT-dag
AT-dagen är framflyttad till 2020-11-09 med i stort sett oförändrat program. Inbjudan och
program finns på https://vardgivare.skane.se/kompetensutveckling/utbildningar/utbildningar/at-dag/ där alla som önskar delta anmäler sig (ATläkare, AT-samordnare, studierektorer, AT chefer, föreläsare).
Ny AT-tingsgrupp
AT-tingsgruppen inför AT tinget 3-5 feb 2021 fick en mycket positiv men annorlunda start
med en digital första träff pga. Covid. Ett förkortat första möte hölls via Skype 2020-0402. Uppfattningen är att även denna grupp kommer att göra ett mycket fint AT ting trots
digitala starten. Nästa möte är planerat till 2020-05-25. Om vädret tillåter kommer mötet
att hållas ute för att klara 2 meters avstånd mellan oss, i annat fall på Skype.
Nationell AT konferens
Den årliga nationella AT konferensen brukar hållas under våren. Året konferens är
framflyttad till november. Med stor sannolikhet kommer Region Skåne att tillfrågas om att
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vara värd för konferensen. ÖSR var eniga om 2022 som tidigast. I samband med det bör
det tillsättas en arbetsgrupp med förvaltningsrepresentanter.
AT-studierektorsuppdrag
Det togs upp att AT-studierektorsuppdragen ser olika ut i Region Skåne t ex inom
ortopeditjänstgöringen. En tydlig, regional, uppdragsbeskrivning är önskvärd. Denna punkt
tas upp igen vid nästa ÖSR möte.

BT
Caroline och Gisela informerade om det fortsatta arbetet i BT gruppen. Arbetet har fått lite
respit eftersom BT förväntas bli uppskjuten ett år till juli 2021. Anteckningar från BT
gruppens möten publiceras på www.skane.se/bt.
Revidering/förlängning av Giselas och Carolines BT uppdrag pågår.
RD beslut kring sidotjänstgöring under Coronakrisen
Regiondirektören har fattat beslut gällande avbrott i pågående/planerade sidotjänstgöring
vid ST till följd av Covid-19. Klinisk och patientnära verksamhet prioriteras över annan
viktig verksamhet såsom exempelvis utbildning. Beslutet gäller t o m 2020-05-31 men kan
komma att förlängas. Beslutet, liksom alla RD beslut, finns på Region Skånes intranät samt
förmedlas ”via linjen”.

ST
Nya dokument för specialistkollegium och ST läkarkollegium
Jonas informerade om SUS nya dokument och framförde frågeställning om huruvida dessa
dokument bör bli regionala. Punkten tas upp igen vi nästa ÖSR möte.
ST portfölj istället för ST forum?
Utredning pågår inom allmänmedicin gällande säkerheten av ST forum. När utredningen är
klar kan beslut fattas om kommande ST portfölj – ST forum eller annat system, efter
kommande upphandling.
Marja tog på sig att titta på alternativ och tar gärna emot förslag. Universitetet har ett
system. Ett annat som nämndes är Medinet.

Övrigt
Aktuellt kring kurs och kongress
Målet är att genomföra eller flytta, inte ställa in. Båda våra stora kongresser, Stora
Likarättsdagarna (SLD) och Framtidens Specialistläkare (FSL), är berörda. SLD, inklusive
Likarättsgalan) är flyttade till den 23-24 november 2020 med oförändrat program. FSL
kommer att hålla digitala kurser hösten 2020 och kongress 7-10 september 2021.
De tre digitala kurserna som hålls i höst är Ledarskap, Försäkringsmedicin och
Sjukdomsförebyggande arbete. Anmälan till kurserna öppnar 2020-05-20.
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Utöver SLD och FSL är också nedanstående aktiviteter flyttade:
·
Försäkringsmedicin för AT planeras till sommaren 2020 som en digital
utbildning/samtal
·
AT dag flyttad till 9 nov 2020
·
Handledarutbildning flyttad till 26-28 aug 2020
·
LML dag flyttad till 7 oktober 2020
·
Grundutbildning Likarätt flyttad till 19-20 oktober 2020
·
Fortbildningsdagar och kommande grundutbildningar i Likarätt
flyttade till våren 2021
·
Handledardygn flyttat till 15-16 april 2021
Jamboree 21
Scouterna kommer att hålla sitt nästa storläger, Jamboree 21, den 31 juli – 7 augusti
utanför Kristianstad. I samband med det behövs medicinskt kunniga. Intresserade kan läsa
mer i ”platsannonsen” som bifogas anteckningarna. Sprid infon till era AT- och ST-läkare.
Ni är också själva varmt välkomna att delta i det medicinska arbetet ism Jamboree 21.
Behov av kurser
Behovet av kurser för våra ST läkare är stort. Marja förslog att förvaltningarna öppnar upp
sin kurser för alla ST läkare i Region Skåne vilket alla var positiva till. Ett exempel är
kursen i Vårdhygien och smittskydd som hålls via Marja i nordost den 1 december.
Behovet av att kartlägga/inventera kursbehovet är stort. Psykiatrin och primärvården har
gjort sådan kartläggning redan medan arbetet har påbörjats vid SUS. Pernilla återkommer
till Ola och Karin med besked om hur deras kartläggning kommuniceras med berörda så att
övriga förvaltningar kan göra enligt samma modell.
Nästa möte
2020-08-25 förmodligen digitalt.
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