Protokoll

Sammanträdesdatum
2004-09-21

Landstingsstyrelsens
Personalutskott
Tid:
Plats:

§§ 64 - 66

2004-09-21, kl 09:30 - 10:10
Sammanträdesrum Böcklingen, Landstingets kansli,
Södra vägen 9, Halmstad

Ledamöter
Kjell-Arne Andersson
Arne Andersson

ordförande

Tjänstgörande ersättare
Göran Karlsson
Tjänstemän
Rune Lejon
Anders Magnusson
Svetlana Kontic
§ 64
Justering
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutade att utse Arne Andersson att jämte ordföranden
justera protokollet.
§ 65
Yttrande över rapport för nätbaserad distansutbildning för
specialiserad sjukvårdspersonal i södra sjukvårdsregionen
Lk/040131
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen besluta att avge
yttrande till Södra Regionvårdsnämnden enligt förslag.
Ärendet
Södra Regionvårdsnämnden tillsatte i oktober 2000 en ledningsgrupp för utveckling av nätbaserad utbildning och för utveckling av kontakterna med
universitet och högskolor i södra sjukvårdsregionen. Ledningsgruppen har
utarbetat en rapport med modell för specialistutbildning av sjuksköterskor och
en idéskiss till kompetensutveckling av undersköterskor.
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Södra Regionvårdsnämnden beslöt vid sammanträde i juni 2004 att överlämna
rapporten till sjukvårdshuvudmännen för yttrande.
I rapporten har föreslagits en modell för utbildning till specialistsjuksköterska
inom psykiatri respektive operation samt specialiserad utbildning av sjuksköterskor i ögonsjukvård. Utbildningen föreslås utvecklas för nätbaserad
distansutbildning. I en idéskiss till modell har även diskuterats kompetensutveckling av undersköterskor. Utvecklingskostnaden för nätbaserad kurs
beräknas till ca 5 000 - 20 000 kronor per poäng när det gäller att utveckla en
ny kurs.
I rapporten föreslås att den regionala ledningsgruppen för nätbaserad utbildning får i uppdrag att med utbildningsanordnare initiera ett utbud av utbildningar och kurser i enlighet med modellen för kompetensutveckling av sjuksköterskor samt att med utgångspunkt från idéskiss till modell för kompetensutveckling av undersköterskor utveckla förslag till utbildningar inom områdena akutsjukvård, cancersjukvård, barn samt psykiatri. För stöd till utvecklingen av nätbaserad utbildning föreslås att ett anslag ställs till Södra
Regionvårdsnämndens förfogande.
Handlingar i ärendet
Rapport ” Nätbaserad distansutbildning för specialiserad sjukvårdspersonal i
södra sjukvårdsregionen”, från ledningsgruppen, Södra Regionvårdsnämnden
(april 2004)
§ 66
Yttrande över utredning om läkarplanering och läkarutbildning i
södra sjukvårdsregionen
Lk/040132
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen besluta att avge
yttrande till Södra Regionvårdsnämnden enligt förslag.
Ärendet
Inom södra sjukvårdsregionen finns en gemensam samordningsgrupp för
läkarplanering och läkarutbildning. Södra Regionvårdsnämndens kansli har
tillsatt en utredning för att utvärdera samt ge förslag till utveckling av det
regionala samarbetet. Södra Regionvårdsnämnden beslöt vid sammanträde i
juni 2004 att överlämna utredningen till sjukvårdshuvudmännen för yttrande.
Enligt utredningen är samarbete om läkarförsörjningen inom regionen nödvändig både för de strategiska och operativa frågorna. Läkarplaneringsgruppen bör inriktas på samarbete runt de strategiska frågorna medan det
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operativa samarbetet lämnas till verksamhetscheferna. Gruppen föreslås
rekonstrueras med hänsyn till detta.
Läkarplaneringsgruppens arbete föreslås, utöver övergripande strategiska
frågor, bl a omfatta gemensam ST- planering, specialitetsövergripande
specialiseringskurser, studierektorskonferenser samt koncept för handledarutbildning.
Ett nytt regelverk föreslås för samarbetet runt läkares randutbildning och
tjänstgöring på regionklinik. Syftet är bl a att stimulera till ökad cirkulation
mellan sjukhus och sjukvårdsnivåer i specialiseringsutbildningen.
Handlingar i ärendet
Rapport ”Läkarplanering och läkarutbildning i södra sjukvårdsregionen” från
Svanell Konsult AB, Södra Regionvårdsnämnden (Maj 2004).
Vid protokollet
Svetlana Kontic
Justerat 2004-09-29
Kjell-Arne Andersson
Arne Andersson
Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2004-09-30
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