
Protokoll möte ST-rådet 210407, kl 15.30-16.30 Zoom-möte  

Närvarande: Mattias Hill - sus (ordförande) 
David Backlund - umeå  
Josefine Lake - skövde 
Johanna Krause - gbg 
Marija Kopljar – sunderbyn/luleå (vid protokollet) 
Maria Nolvi - sus 
Sophie Jörgensen - sus 
   
 
 

1. Ordförande har ordet   
Rapport från styrelsemötet 18 mars 
- utbildningsgruppen var fokus på mötet, det är det organ som ska driva utbildningsfrågor, 
har inte fungerat så bra senaste tiden - ST-rådet har drivit frågorna istället - tanken är att 
föreningen skall hantera detta genom utbildningsgruppen, det har inte tagit sig framåt så 
mkt, ffa kring frågan om specialistexamen, man upplöser nu gamla gruppen och skapar en ny 
grupp med nya medlemmar med mer erfarenhet kopplat till utbildningsfrågor. Marie 
Lindgren kommer sitta kvar som ordförande. Detta kommer genomföras vid årsmötet i 
samband med rehabveckan 2021 i maj. 
Rehabveckans 2 ”vanliga” dagar är färdigplanerade. 
Karlstad var tänkt att ha nästkommande rehabvecka 2022 men de har inte möjlighet så då 
pågår nu arbete att hitta en ny arrangör för 2022.  
Det saknas kassör i styrelsen.  
 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Senast pratade vi en del om ST-dagen, temat var spasticitet men de praktiska momenten 
bortgår med tanke på digitaliseringen, vi har då teori på förmiddagen och skall planera 
eftermiddagens innehåll.  
Vi diskuterade även specialistexamen (där nya utbildningsgruppen kommer ta vid 
utarbetandet av denna). Vi skulle kunna presentera detta på ST-dagen och se hur det mottas 
bland ST-läkarna i ett nytt format.  
Examen skall ges årligen men har bortfallit sedan 2014. 
 

3. ST-dagen 2021 
Vi planerar eftermiddagen, den kommer innehålla: 
- nätverksmöte ca 1h. 
- presentera spec.examen 
- diskussion kring kompetensvärdering: kompetensutveckling under ST, hur värderas denna? 
kan man ha en en nationell struktur?  
 
* format: ha diskussionsfrågor och skapa ”break-out”-rooms för att uppmuntra till 
diskussion.  
* skriv lite bakgrundsfakta om programpunkterna när vi skickar ut dem: tex kring det här 
med examen och omständigheterna kring detta 
* skicka ut innan: beskrivning varför - att vi vill ha information och feedback kring det vi 
jobbar med samt veta mer om vilka frågor vi behöver ta upp, trycka på varför det är viktigt 
att diskutera detta.  
Förslag på diskussionspunkt: Hur fungerar samordnad internutbildning? Hur gör man på olika 
ställen?  
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27/4 - deadline för att mailas vid kring dessa punkter så att vi kan diskutera detta på nästa 
möte! 

 
 

4. Hemsidan: Uppdatering/information 
Inget nytt. 
 

5. ST-rådet 2021 

- Vilka ansvarsområden skall vi ha framöver?  
* ordförande (sitter med i styrelsen) 
* vice ordförande (suppleant i styrelsen) 
* informationsansvarig 
* sekreterare 
* utbildningsgruppen (tidigare 1-3 representanter) 
- Mattias sitter kvar ett år till som ordförande men vill gärna lämna över framöver 

 

6. Nästa möte 
Tisdag 4/5 kl 15.30-16.30. 


