Protokoll möte ST-rådet 210504, kl 15.30-16.30 Zoom-möte
Närvarande: Mattias Hill - sus (ordförande)
David Backlund - umeå
Johanna Krause - gbg
Marija Kopljar – sunderbyn/luleå (vid protokollet)
Maria Nolvi - sus

1. Ordförande har ordet
Ordförande rapporterar från senaste styrelsemötet i SFRM. Svenska läkaresällskapet är
under omstrukturering och en fråga för årsmötet är huruvida SFRM ska gå in i SLS som
medlemsförening eller sektion.
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
Vi går snabbt igenom föregående mötesprotokoll. Det uppkommer en fråga från Maria Nolvi
om hur mycket föreningen kan påverka ST-läkarnas situation. Mattias upplever att det finns
en lyhördhet i föreningen och att ST blir lyssnade till. En baksida till detta kan vara att
styrelsen då överlämnar ansvar för mycket till ST-läkarna att ta tag i. Maria funderar vidare
kring om att vi skulle försöka utforma ett förslag på hur vi kan få fler läkare att stanna inom
specialiteten, då många väljer andra karriärvägar, men att det då måste finnas ett forum för
att detta kommer att ge effekt. Inom specialiteten finns det bra möjligheter för diskussion
men mycket är upp till klinikerna och arbetsgivarna och det ligger utom föreningens makt.
3. ST-dagen 2021
Vi tittar på upplägget för eftermiddagen och funderar över diskussionsfrågorna sista timmen.
Ska vi ha med frågor kring varför läkare väljer andra vägar än att stanna inom specialiteten?
Detta ansluter lite till de frågor som redan finns uppe kring kompetensutvärdering och
internutbildning. Förslag på teman: ”Stanna inom specialiteten? – Vad behövs?” ”Är vi
jämlika? – Hur ser det ut runt om i landet?” ”Rollen som rehabläkare – hur hindrar vi att det
urvattnas?”
Mattias kommer att presentera specialistexamen då han jobbat mest med det.
Vi fortsätter ha mailkontakt gällande de andra delarna, för att se om vi kan hitta en bra nivå
på diskussionen sista timman gällande specialitetens utmaningar. Vi i ST-rådet är med i olika
break-out rooms så att vi kan ta till oss det som uppkommer i diskussionerna.
Behöver vi strukturera upp det mer?
4. Mötet avslutas
Nästa möte blir nätverksträffen på ST-dagen, vid behov kan vi kalla till extra möte inför
denna!

