ST-rådsmöte 8/12 2021 Via zoom
Kristin Lindberg - Danderyd
Mattias Hill - SUS
Marija Kopljar - Sunderbyn, vid protokollet
Johanna Krause - Göteborg
Josefine Lake - Skövde

1. Ordföranden har ordet.
2. Vi går igenom lite kort föregående protokoll. Det av vikt kommer att följas upp i
fortsatta dagordningen.
3. Utbildningsgruppen rapporterar. Mattias berättar om deras senaste möte.
* De skall skicka ut frågor till ST-nätverket för att undersöka hur det ser ut på
smärtrehab-placeringarna gällande om det finns rehabmedicinsk kompetens. I
Göteborg finns inget smärtrehab i nuläget, svårt för de ST att veta vart de ska få sin
placering. I Skövde finns ej heller smärtrehab och undrar också vart de kan få sin
smärtrehabplacering. I Norrbotten leds smärtrehab av en allmänläkare.
* De diskuterade också c10-målet då det inte finns en specifik kurs för oss kring detta
delmål. Nu skall de definiera vad som är relevant och hur de kan utformas i någon
slags ”kurs”-lösning där man får ett intyg.
* De diskuterade specialistexamen och fortsätter jobba mot denna.
* Vuxenhab-kursen kommer att gå till hösten istället för i maj som planerats tidigare.
4. ST-dagen 2022
Fokus på svåra hjärnskador. ST-läkarna på Danderyd skall diskutera mer om detta
imorgon. Förslag om att ifall mötet ej blir av att de tar det via mail.
Behöver planeras en social aktivitet på kvällen med middag och t.ex. quiz.
Mattias beskriver lite hur det varit tidigare med upplägget kring ST-dagen. Mattias
skall försöka leta reda på ett schema från tidigare gång det varit på plats för att
vidarebefordra till Kristin.
5. Hemsidan
Inget nytt.
6. Övriga frågor:
• Vilka roller ska vi ha framöver i ST-rådet?
Mattias vill gärna avsäga sig ordförandeposten framöver men kan sitta kvar i rådet så
länge han är ST-läkare.
Marija kan tänka sig att ta över som sekreterare efter Sophie.
• Vi behöver komma ihåg avskedspresenter om det blir en fysiskt ST-dag i maj.
7. Doodle för att bestämma nästa möte kommer. Förslag slutet av januari efter
styrelsemöte och möte i utbildningsgruppen.
8. Mötet avslutas

