ST-läkarnätverksmöte 22/5-2019, Folkets Hus, Umeå
Vid pennan: Daniel Dahlgren

Ordförande Daniel Dahlgren hälsar alla välkomna
1. ST-rådets arbete det gånga året presenteras
• Checklistor: ST-rådet har granskat och tagit fram ett förslag på ny checklista för
Målbeskrivning 2015, vilken senare godkänts av Utbildningsgruppen och nu är
publicerad som utkast i väntan på styrelsens godkännande
• Kurser: Drivit gentemot utbildningsgruppen behov av kurser, tex säkerställt att kurs i
kroniska neurologiska sjukdomar nu blir av hösten 2019. Presentation av den
kursplanering som finns publicerad på hemsidan
• Synliggöra rehabiliteringsmedicin: ST-rådet har stått som utställare på AT-stämman
4-5 april i Stockholm, föreläst på AT-tinget i Skåne samt föreläst på en gymnasieskola.
• Hemsidan: Uppdatering av information på Utbildningsflik, Kunskapsflik samt
Internationellt. Regelbundna mailutskick.
• Styrelsearbete: ST-rådet har genom sina representanter i SFRM:s styrelse haft stor
möjlighet att bevaka och driva utbildningsfrågor samt lyfta ST-läkarperspektivet i
olika frågor
2. ST-rådets sammansättning
• Det gångna året, 2018-2019: Daniel Dahlgren (ordförande), Mattias Hill
(informationsansvarig, vice ordförande), Sophie Jörgensen (sekreterare), Huan-Ji
Dong (representant i Utbildningsgruppen) Erik Ahrenby (representant i
Utbildningsgruppen), Erika Kyhlberg (representant i Utbildningsgruppen), Anna-Karin
Holmström (ansvarig för ST-dagen), Margareta Risborg (ansvarig för ST-dagen) samt
Johanna Eriksson (ledamot).
• Inför kommande år väljer Anna-Karin Holmström (ansvarig för ST-dagen) och
Johanna Eriksson (ledamot) att lämna ST-rådet. Daniel Dahlgren avgår som
ordförande men är kvar i ST-rådet. Mattias Hill tar över som ordförande och
styrelserepresentant. Johanna Krause, Göteborg, väljs in som ny vice ordförande och
därmed styrelsesuppleant. Eero Dahlin, Stockholm, väljs in som ny ledamot. Övriga
medlemmar i ST-rådet kvarstannar på tidigare positioner. Det är ännu ej klart med
namn på de som ansvarar för planering av nästa års ST-dag i Linköping.
3. Presentation av den nya checklistan för målbeskrivning SOSFS 2015:8
• Inga särskilda synpunkter framkommer. Olika placeringars längd diskuteras, bla hur
lång smärtrehabiliteringsplaceringen bör vara. Flera anser att föreslagna
minimilängder på olika placeringar är rimliga, även med hänsyn till de olika lokala
möjligheter som finns på landets olika kliniker.
• Oro för hur pågående arbete med centralisering av ryggmärgsskadevården till 3-4
centra kommer att påverka ST-läkarnas möjligheter att tillgodogöra sig den
kompetensen. En viktig fråga att belysa i det remissvar SFRM:s styrelse arbetar med i
frågan
4. Specialistexamen
• Bakgrund till specialistexamen och hur det historiskt fungerat presenteras
• Ett visst intresse verkar föreligga, men man önskar tydligare information kring vad en
sådan examen skulle innebära. Återkommande synpunkter är vikten av
instuderingsanvisningar (tex frågebank) samt avsatt tid för instudering om man ska
överväga deltagande i specialistexamen

