Koncernkontoret
Koncernstab HR
Karin Andersson
040-675 31 20
karin.m.andersson@skane.se

Datum

2020-08-28

Nätverket för övergripande studierektorer
Minnesanteckningar från digitalt möte 2020-08-25

AT/Karin Andersson
Regionala AT-enkäten
I syfte att förenkla vår regionala AT-enkät tillsattes en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp. Följande angav intresse av att ingå i gruppen – Helene Malm alternativt
Christian Franz, Per Brunkwall, Gisela Larmark, Anna Jarslund Broman. Efter mötet har
Helene tagit på sig rollen som sammankallande och kommer att kalla gruppen till ett
teamsmöte. Ambitionen är att den nya förenklade enkäten ska kunna användas redan i år
och därmed bör, om möjligt, gruppens arbete vara klart till ÖSR mötet den 20 oktober.
Uppdragsbeskrivning för lokal AT-studierektor/AT ansvarig
En tydlig, regional, uppdragsbeskrivning är önskvärd. Respektive övergripande AT
studierektor ombads att skicka beskrivning som visar på hur det ser ut vid respektive
förvaltning/sjukhus. Beskrivningen skickas till karn.m.andersson@skane.se.
Målsättningen är att ta fram en övergripande mall. Punkten följs upp vid ÖSR mötet 20
okt.
Höstens AT dag
AT dagen som tidigare flyttats till den 9 november kan dessvärre inte genomföras med
anledning av den pågående pandemin. Pernilla Sahlstrand Johnson, som arbetat med
programmet tillsammans med Karin, har framfört att det är ett mycket bra program och
hon ser gärna att dagen, med bibehållet program, flyttas till hösen 2021. Övriga i ÖSR
var eniga med Pernilla.
AT-tinget 3-5 februari 2021
Inbjudan/save the date till AT tinget 2021 snart klar och går ut med en reservation om ev.
alternativ form i fall Covid19 även under nästa år påverkar vårt program

BT/Caroline Mellberg och Gisela Larmark
BT gruppen
Caroline och Gisela informerade om det fortsatta arbetet i BT gruppen. Anteckningar från
BT gruppens möten publiceras på www.skane.se/bt.
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Socialstyrelsen har nu lagt fram förslag på finala texter efter remissrundan. Om
Socialdepartementet fattar beslut i september håller tidsplanen så allt kan vara klart den
15e dec då SoS GD planerar att skriva under det hela.

ST/Christina Christoffersen och Ola Björgell
Nya dokument för specialistkollegium och ST läkarkollegium, uppdatering inför BT
och ST 2021
Varje förvaltning provar SUS nya dokument. Beslut om de nya dokumenten ska
användas regionalt och därmed publiceras på ST sidan på Vårdgivare i Skåne fattas vid
ÖSR mötet den 20 oktober.
Kurs och kongress ht 2020 - vt 2021
FSL:s tre digitala kurser spelas in 1-3 september. Nära 600 är redan anmälda. Kurserna
kommer att kunna genomföras fram till december. Fysisk kongress ht 2021.
Stora Likarättsdagarna får annat utseende eftersom pandemin pågår. Beslut om form
fattas i slutet av augusti. De ST läkare som redan anmält sig till ST kurs under dessa
dagar (fullbokad) får ta del av kursen i annan form, med efterföljande intyg.
Kurs i samtal
Saerun Jonsdottir och Mattias Tranberg från Palliativt Utvecklingscentrum informerade
sina kurser i samtal. Presentationen som visades bifogas anteckningarna.
ST dimensionering
Ronny Wain informerade om Region Skånes ST dimensionering. Ronnys presentation
bifogas anteckningarna.
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