Rapport 2018
Delprojekt AT/ST-utbildning inom huvudprojektet Regional arbetsfördelning
Kort sammanfattning, 2018-2020
Under 2018 har gruppen haft konstruktiva möten under både vår-och hösttermin. I
fördjupade samarbeten genomförs för närvarande en unik specialisthandledarkurs för att
stärka kommande grundutbildning och bastjänstgöring. Därtill har en gemensam
fortbildningsdag för studierektorer arrangerats med föreläsare från vår gruppering.
Efter inventering ser möjligheten till sidotjänstgöring över gränserna ut att kunna öka inför
kommande år. Ett roterande ordförandeskap med tillhörande mötesplats införs till 2019, i
ambitionen att ytterligare stärka och utveckla gruppens dynamiska arbete.
Under 2019 kommer bastjänstgöringen i fokus med förhoppningen att tillsammans skapa en
tänkbar modell för en första sådan inför sommaren 2020. Gruppen får också möjlighet att
genomföra en grund- och fortbildning i likarätt.
Inför 2020 kommer nya gemensamma programbidrag till kongressen Framtidens
Specialistläkare tas fram. Det finns en glädje, vi-känsla och energi i gruppen som bådar gott
inför kommande år och nästa möte i Karlskrona.

2018
•

Specialisthandledarutbildning igång
Det genomförs nu en pilot vad gäller gemensam specialisthandledarkurs, med start
på Framtidens Specialistläkare (FSL) 2018 i samarbete med Medicinska fakultetens
Centrum för Undervisning och Lärande. Kursen fokuserar på att få fram handledare
till GU och kommande BT-läkare. Den är fullsatt och med deltagande från våra olika
regioner och landsting. Snart startar nästa kurs, i framgången av den första. Till nya
GU och BT kommer det att krävas en fördjupad handledning, därav denna insats.

•

Utveckling av fortbildningsinsatser för studierektorer.
Detta blev ett framgångsrikt inslag på Framtidens specialistläkare 2018, i form av en
extra fortbildningsdag med föreläsare från våra regioner och landsting inom Södra
Regionen. Fortbildning för specialister är ej reglerad i förordning eller föreskrift men
starkt efterfrågad, därav denna insats.

•

Sidotjänstgöring
Gruppen kan konstatera att det i nu erbjuds möjligheter till randning över gränserna
genom direkta kontakter mellan studierektorer och etablerade nätverk. Det finns t ex

chans att ta emot sidotjänstgörande läkare i Blekinge inom ett antal områden,
förutsatt god framförhållning (Anestesi/IVA, Barnanestesi, Gynekologi, Öron-, näsoch hals (möjligen), Ögon, Barnsjukvård mfl). Inom Region Skåne välkomnas kollegor
till allmänmedicin. Fler exempel/möjligheter kommer fortlöpande att tas fram.

2019-2020
•

Roterande ordförandeskap och mötesplats inom SRN
För att över tid fortsatt stärka och utveckla gruppen införs ett roterande
ordförandeskap efter att Ola Björgell föreslagit detta och fått ett bejakande från
uppdragsgivare Rita Jedlert, direktör för Södra regionvårdsnämndens kansli. Inför
2019 beslutades att Lisa Stokseth, för Blekinges räkning, övertar rollen som
ordförande och sammankallande för gruppen samt med mötesplats Karlskrona.
Agenda och sekreterare kopplas på samma sätt till den region/landsting som innehar
ordförandeskapet innehavande år. Gruppens sammansättning är oförändrad och varje
region/landsting kan liksom tidigare bjuda in olika kompetenspersoner när så behövs i
begränsade tidsperioder.

•

Bastjänstgöring (BT) kommer i fokus 2019
De i gruppen ingående sjukvårdshuvudmännen ska samarbeta för att finna
gemensamma synsätt/lösningar. Delprojektet ses som ett naturlig forum för många av
de frågor som kommer att uppkomma. Gruppen konstaterar att det i liggande
betänkande finns många oklara frågor. Enligt Riksdagens ska det den 22/11
debatteras i Kammaren om Socialutskottets betänkande ”Bastjänstgöring för läkare”.
Den 28/11 ska det fattas beslut om betänkandet. Bedömningen i nuläget är att beslut
kommer att fattas trots rådande oklarhet angående Regeringsmakten.
Det kommer att krävas ett intensivt arbete för alla landsting och regioner för att
praktiskt hantera BT. Alla är överens om att ett nära samarbete inom Södra Regionen
blir mycket värdefullt, t ex genom erfarenhetsutbyte mellan arbetsgrupper inom våra
regioner och landsting. Frågan kommer därför att vara ett fokusområde under 2019.

•

Ny pilotkurs i likarätt (1-2/4)
Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning och
hade i år 5 årsjubileum med cirka 900 deltagare. Nu välkomnas gruppen inom SRN till
deltagande i grund-och fortbildning som ska leda till likarättscertifiering, med
ambitionen att kunskapen ska spridas ut till alla våra regioner/landsting. Etik,
mångfald och jämlikhet är ämnesområdet, med fokus på diskrimineringslagen.

•

FSL 2020
Fortbildningsinsatserna (specialisthandledarkurs och fortbildningsdag för SR) som vi
arrangerade under 2018 blev fullbokade och det samlade intrycket från de båda
aktiviteterna var att de fick mycket god respons. Gruppen är överens om att FSL är ett
bra koncept och att det är bra med kurser där allmänna mål kan uppnås. Det
uppfattas också som positivt med utökad tid för studierektorsfrågor. Vi är överens om
att tillsammans arrangera liknande och fler inslag till nästa kongress 2020
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