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Ärende

Omvandling av vikariat till klinikfinansierade ST-tjänster

Ersätter tidigare beslut
Föredragande

Omvandling av s k "gråblock" inom ST tjänstgöring till fasta
tjänster, 2013-05-27, dnr. 1300289
Ulrika Uddenfeldt Wort, enhetschef område ATST

Beslutet omfattar

Skånes universitetssjukhus

Beredning
Samverkan och MBL

Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet, enhet område
AT ST
2021-11-03, 2021-11-22

Gäller från och med

2021-12-01

Kommunikation

Till verksamhetschefer och
ST-studierektorer i
Lund/Malmö

Uppföljning

Två ggr per år via QlikView Start våren -22
samt vid den årliga
Läkarbemannings- och STplaneringsenkäten
Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet, enhet Område
AT ST, enhetschef Ulrika Uddenfeldt Wort

Ansvar för
återrapportering
Beslut
-

-

Kommunikation och Område
AT ST

Samtliga vikarierande legitimerade underläkare vid Skånes universitetssjukhus, där en
överenskommelse mellan läkaren och verksamheten blivit konkretiserad i ett
utbildningsprogram, ska efter senast 12 månaders vikariat erhålla en
tillsvidareanställning som ST-läkare.
Inför omvandlingen till tillsvidareanställning ska ansökan och utbildningsprogram
skickas till område ATST.
Utbildningsprogrammet ska godkännas av övergripande ST-studierektor.

Skånes universitetssjukvård den 1 december 2021

Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Södra Förstadsgatan 101
Besöksadress i Lund: Getingevägen 4
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00 / Lund: 046-17 10 00
Internet: www.skane.se/sus

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Omvandling av vikariat till klinikfinansierade ST-tjänster
Sammanfattning

Samtliga vikarierande legitimerade underläkare vid Skånes universitetssjukhus (Sus), där en
överenskommelse mellan läkaren och verksamheten blivit konkretiserad i ett
utbildningsprogram, ska efter senast 12 månaders vikariat erhålla en tillsvidareanställning som
ST-läkare.
Inför omvandlingen till tillsvidareanställning ska ansökan och utbildningsprogram skickas till
område ATST och asa.andersson@skane.se . Utbildningsprogrammet ska godkännas av
övergripande ST-studierektor.

Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget

2013-05-27 (dnr. 1300289) beslutades bland annat att samtliga legitimerade vikarierande
underläkare på Skånes universitetssjukhus (Sus), där en överenskommelse mellan ST-läkare och
verksamhetschef om specialistutbildning blivit konkretiserad i form av utbildningsprogram,
skulle erhålla ordinarie ST-tjänst senast efter 12 månaders vikariat vid kliniken. Beslutet gällde
från och med 2014-01-01. Bakgrunden till beslutet 2013 var att man vid uppföljning såg att det
fanns cirka 140 tillsvidareanställda eller vikarierande legitimerade underläkare som hade
status/utbildningsprogram som ST-läkare utan att ha den formella anställningsformen som STläkare.
Behov av aktualisering av det tidigare beslutet föreligger för att tydliggöra vad som gäller samt
anpassa beslutet till nuvarande organisation.
Beslutet innebär att samtliga vikarierande legitimerade underläkare vid Skånes
universitetssjukhus, där en överenskommelse mellan läkaren och verksamheten blivit
konkretiserad i ett utbildningsprogram, ska efter senast 12 månaders vikariat erhålla en
tillsvidareanställning som ST-läkare. Inför omvandlingen till tillsvidareanställning ska ansökan
och utbildningsprogram skickas till område ATST och asa.andersson@skane.se .
Utbildningsprogrammet ska godkännas av övergripande ST-studierektor.

Konsekvenser för patienter, patientsäkerhet och kvalitet

En strukturerad och strategisk kompetensförsörjningsplan gällande tillsättningen av ST läkare är
av godo för såväl patienter, patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Konsekvenser för medarbetare och arbetsmiljö

En strukturerad och strategisk kompetensförsörjningsplan gällande tillsättningen av ST läkare är
av godo för såväl patienter, patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Samverkan och MBL med berörda fackliga organisationer

CESAM, 2021-11-03 samt 2021-11-22.
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Juridisk bedömning

Inga juridiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser

Inga negativa miljökonsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet finansieras via respektive verksamhet.

Kommunikation

Kommunikation till verksamhetschefer och ST-studierektorer i Lund och Malmö.

Uppföljning och ansvar för återrapportering

Område ATST följer upp vikarierande legitimerade underläkare två gånger per år samt andelen
ST-läkare i samband med den årliga Läkarbemannings- och ST-planeringsenkäten.
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