
Agenda för möte med Studierektorer på Barnveckan i Västerås 
 
När?  2018-04-23 klockan 13:15 – 17:00 
Var? Sal 107 
 

13:15-13:40 Välkommen och presentation av närvarande SR  
 – Åsa Hedblom/Eva Albinsson 

13:40-13:55 Utbildningsutskottet – info och nya medlemmar 
Presentation av upplägget med en representant för varje sjukvårdsregion, 
samt planerad utökning med två representanter från varje 
sjukvårdsregion. Adjungerade medlemmar är ordföranden från BLF och 
BLU samt den vetenskapliga sekreteraren från BLF. 
Fyra möten/år, varav två vanligen är telefonmöten 
Arbetsuppgifter (exempel): 
- Bevaka utbildningsfrågor för BLF:s räkning på uppdrag av styrelsen 
- Utforma ST-guiden 
- Svara på remisser relaterade till utbildning för BLF:s styrelses räkning 
- Utforma Fortbildning för Barnläkare 
- Deltar i prioritering av SK-kurser i samråd med Socialstyrelsen 
- Hålla i SR-möten på Barnveckan 
- Uppdatera maillista för SR i landet 

13:55-14:10 Specialistskrivningen – rapport om förra årets skrivning och fortsatt 
planering – Eva Albinsson/Åsa Myrelid 
2019 – Sydöstra sjukvårdsregionen 

2020 – Norra sjukvårdsregionen 

Under 2018 kommer det inte ges någon kurs i Avancerad pediatrik 
(personligt meddelande Jonas Ludvigsson) 

14:10-14:50 SK-kurser, info om upphandlingen och prioritering. Hur kan vi får fler 
att arrangera kurser? – Eva Albinsson 
Historiken kring upphandling av SK-kurser presenteras kort 

Upphandlingen sker nu för en fyraårsperiod (2019-2022). Under våren 

2018 upphandlades 29 ramavtalsleverantörer, t ex Karolinska Institutet, 

Region Uppsala och Svensk förening för Ungdomsmedicin. Under våren har 

Socialstyrelsen avropat kurser inom 117 olika områden. 

Utbildningsutskottet försöker vara med och balansera vilka kurser som ges 

från år till år 

15:25-16:10 Bedömningsmetoder för ST-läkare – John Terlinder 
Kompetensutveckling för både ST- och specialistläkare krävs! 

Riktlinjer för hur många bedömningar som rekommenderas finns bl a i 

Region Skåne (≥6 enskilda bedömningar/år) och Region Uppsala (≥4 

enskilda bedömningar/år och 3 specialistkollegium/ST, d v s tidigt, mitten, 

sent under ST) 

Tillfällen för bedömning finns det gott om i vår kliniska vardag; ronder, 

falldragningar,  



16:15-16:45 Hur gör vi när inte ST-läkaren uppfyller målen? (Diskussion) – John 
Terlinder 
Se separata slides 

16:45-17:00 Övriga frågor 
◦ Standardiserade mallar/rekommendationer för ekonomiska medel och 

dess fördelning inom ST barn- och ungdomsmedicin i Sverige 
- Det ser väldigt olika ut genom landet: 
- I Stockholm får man centralt tilldelade pengar för att tillsätta ST-

läkare 
- I Göteborg finns pengarna inbakade i hela barnsjukvårdens budget, 

men ST-läkarna utgör en egen enhet med egen chef och budget 
- I Region Gävleborg har varje ST-läkare en egen ST-peng som ska täcka 

kurser, litteratur etc under hela ST 
 

◦ Vetenskapliga arbete – tillgodoräknande från grundutbildningen 
- Socialstyrelsen lägger ingen vikt vid när man har gjort sitt 

vetenskapliga arbete 
- En handfull ST-SR har haft ST-läkare som skickat in och fått ansökan 

godkänd med tillgodoräknande av tidigare genomfört vetenskapligt 
arbete. De flesta fall rör då ST-läkare som har en pågående 
forskarutbildning, men ej disputerat under ST 

- ST-läkare från annat land kan ha en vetenskaplig utbildning från 
hemlandet, men då krävs Universitets- och högskolerådets 
godkännande  

- Tio veckor för vetenskapligt arbete är vad de flesta verksamheter tycks 
ha som riktlinje (6 v ALB, 7 v Sacchska, 6 v Örebro) 


