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Nätverket för övergripande studierektorer
Minnesanteckningar från digitalt möte 2020-10-20
Ny mötesstruktur ATBTST och ”dialoggrupp”
Ola presenterade en ny mötesstuktur som träder i kraft 2021-01-01. Under året har
uppdragen för våra regionövergripande ansvariga, gällande ATBTST, kommit på plats
inför 2021 års arbete med fortsatt AT och en ny BT-ST utbildning.
Dokumentet om ny mötesstruktur som är underskrivet av Karin Melander, HR direktör,
och Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör bifogas minnesanteckningarna.
Vi ber alla om acceptans för att första kvartalet 2021 kommer ägnas åt att få praktiska
detaljer på plats kring den nya mötesstrukturen. ATBTST-rådet återkommer efterhand med
ytterligare information om detta.
Inbjudna gäster från Practicum
Sune Svensson och Liselott Rehn presenterade Practicums verksamhet. Presentationen
bifogas minnesanteckningarna.
Gisela och Caroline kommer att kontakta Sune för fortsatta diskussioner gällande BT.

AT/Karin Andersson
Uppdragsbeskrivning för lokal AT-studierektor/AT ansvarig
Ett förslag till gemensam uppdragsbeskrivning presenterades. De i ÖSR som arbetar med
AT är välkomna med synpunkter/korrigeringsförslag via mejl till
karin.m.andersson@skane.se. Uppdragsbeskrivningen bör vara en rekommendation och ett
stöd till verksamheterna. Punkten tas upp igen vid första mötet i regionövergripande
nätverk för AT (RÖN AT) enligt den nya mötesstrukturen.
Regionala AT-enkäten
Det togs beslut om att arbetsgruppens förslag används 2021. Enkäten kommer att gå ut via
mejl till samtliga AT-läkare under senare delen av november. Inför kommande år kan
revidering göras vid behov.
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AT-tinget 3-5 februari 2021
Det finns digital back-up. AT tingsgruppen kommer att fatta slutgiltigt beslut om ATtingets mötesform 2020-11-12, i linje med aktuellt Covid-19 läge och tillhörande
rekommendationer.
BT/Caroline Mellberg och Gisela Larmark
BT pilot
Rekryteringen pågår. Många sökande med hög kompetens.
Förordningen
BT/ST förordningen ska, om allt går som planerat, komma från Socialstyrelsen den 15
december. Då ska övergångsreglerna också vara klara. Just nu väntar alla på att
Socialdepartementet ska fastställa dessa så att Socialstyrelsen kan bli klar i tid.

ST/Christina Christoffersen och Ola Björgell
Nya dokument för specialistkollegium och ST läkarkollegium, uppdatering inför BT
och ST 2021
Punkten utgick. Ulrika återkommer till RÖN ST (regionövergripande nätverk för ST enligt
nya mötesstrukturen) när dokumenten är helt klara och färdigställda.
SYLF enkät om studie- och administrationstid för ST-läkare i Nordvästra Skåne
Rapporten sammanfattades av Ola. Kort diskussion om "tid till självstudier under ST".
Stora skillnader i vem som får tid avsatt, eller inte, och vad ev. tilldelad tid nyttjas till. Den
kan t ex gå till administration istället, eller kliniskt arbete. Möjlighet för regional
riktlinje/anvisning framgent?
Aktuellt om kurs och kongress
 Christina informerade om FSL:s digitala kurser som fått kring 5 av 6 poäng av de som
hittills genomfört kurserna. Stort intresse för dessa digitala kurser och det finns en
beredskap för progress under kommande år för denna typ av utbildningar.
 Kurs i Palliativ medicin och Läkemedelskurs hålls under vecka 3 nästa år. Sista
anmälningsdag till båda kurserna är den 30 oktober.
 Stora Likarättsdagen kommer att kunna följas via Musik i Syd Channel
(www.musikisydchannel.se) från den 23 november, liksom galan på kvällen.
 Gällande kurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete har information lämnats av
CFP (Centrum för primärvårdsforskning) efter vårt möte om att de har koll på ev.
köbildning och inte har fått signaler om att någon ST-läkare riskerar fördröjd
specialistkompetens med anledning av kö till kursen.
Nationell SKR inventering av ST kurser med anledning av Corona
SKR rapporterar om viss kö i Stockholmsområdet, sannolikt pga. Coronaläget. Likaså
inom kir/anestesi i vissa områden. Aktuellt läge i Region Skåne diskuteras och med
genomgång till våra olika digitala omställningar. Överlag stabilt läge. Ola informerade om
att SKR tipsar om en Etikdag som kommer att hållas den 27 november av Läkarsällskapet i
samarbete med Läkarförbundet. Tips också om kurs på KI om e-hälsa baserad på
personcentrerad vård.
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