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Handledning på distans för ST-läkare
Bakgrund
Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, samt Region Jämtland
Härjedalen bedriver sedan ett flertal år ett framgångsrikt utvecklingsarbete med
modern distansteknik. Det gäller såväl inom utbildning som inom vården. Den
tekniska utvecklingen är framträdande dels internt inom respektive landsting och
dels regiongemensamt genom samverkan inom Norrlandstingens Regionförbund
(NRF).
Användning av distansteknik är numer ett vardagligt och självklart arbetssätt. Den
kompetens som på så sätt distribueras innebär stora fördelar för patienter och för
kompetensutveckling i regionen. Det är också ett resurseffektivt arbetssätt som
förstärker utbildningskapaciteten.
Anpassningen av regelverk till det digitala samhället syns t.ex. också i det faktum
att Kommunallagen fr.o.m. första februari 2014 (SFS 2013:1053), ändrades med
avseende på möjligheten att i kommunala beslutsorgan använda distansteknik för
deltagande i möten, vilket tidigare inte varit möjligt.
Handledning med modern teknik
Vi konstaterar nu att vissa äldre föreskrifter inom utbildningsområdet inte är
utformade för nutida tekniska möjligheter. Frågan om handledning på distans av
ST-läkare har aktualiserats. Det är möjligt för handledare att vara digitalt
närvarande i de moment som ingår i handledarrollen, men i föreskrifter används
begrepp som utgår ifrån tidigare förhållanden d.v.s. - från fysisk närvaro.
Eftersom det sedan länge är möjligt att genomföra hela utbildningar på distans,
förefaller det mer som ett förbiseende att föreskrifterna för handledning inte
uppdaterats på den punkten. I en förändrad skrivning kan och bör man givetvis
ställa krav på tydliga strukturer för fortlöpande stöd till ST-läkaren.
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Problemet
I gällande författning SOSFS 2015:8 berörs frågan om handledning på distans
överhuvudtaget inte. Av frågor och svar kring läkarnas ST enligt tidigare
föreskrift SOSFS 2008:17 – handledning, framgår ett tydligt svar att detta inte är
möjligt.
För kompetensförsörjningen - inte bara i Norra regionen, men där i synnerhet- är
det av stor vikt att föreskrifter anpassas till nutida tekniska möjligheter och
arbetssätt.
Således ser vi det som ytterst angeläget att frågan så snart som möjligt får en
lösning och att den initieras till rätt fora genom Sveriges Kommuner och
landsting.
Eventuella frågor – och återkoppling
Välkommen att kontakta Lennart Moberg, Landstinget Västernorrland,
tel. 070-191 68 75, alternativt via e-post: lennart.moberg@lvn.se
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