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Specialistexamen, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) 
Syfte: Kunskapskontrollen under ST ska ske genom fortlöpande kompetensvärdering. 
Specialistexamen är därför inte avsedd att vara en traditionell kunskapskontroll efter genomgången 
ST. Examen syftar i stället till att utgöra ett avslutande lärandemoment med fokus på övergripande 
och generiska färdigheter som kännetecknar den rehabiliteringsmedicinska specialiteten. I förlängd 
mening syftar den till att stärka specialiteten och sammanhållningen inom specialiteten, främja ett 
reflekterande och resonerande synsätt på vår specialitet och skapa en plattform inför framtiden för 
den enskilde deltagaren. 

Format: Genomförs från 6 månader innan slutet av ST till 6 mån efter att man är färdig specialist. 
Under uppstart accepteras att det gått 2-3 år efter att man är färdig specialist då examen inte har 
givits på flera år. 

Specialistexamen utgår från att deltagaren skriver en reflekterande text på svenska (2 000-3 000 
ord). Reflektionen utgår från eget val av ett eller flera fallexempel från de olika huvudområdena 
inom specialiteten: rehabilitering vid förvärvad hjärnskada, neurologisk sjukdom, smärttillstånd eller 
ryggmärgsskada. Alternativt, beroende på lokala förutsättningar eller intresse, utifrån ett annat 
område såsom funktionella tillstånd, cancerrehabilitering, rehabilitering efter transplantation, etc. 
Reflektionen knyts an till kompetensbeskrivningen nedan och kan koppas till exempelvis 
vetenskaplig litteratur, beprövad erfarenhet och textböcker. Var god se bedömningskriterierna för 
specialistexamen för förtydligande beträffande formatet för reflektionstexten. 

Deltagaren förväntas vid reflektionen1 uppvisa förmåga att analysera fallexempel som varit av 
betydelse för ens kompetensutveckling: vad hände? vad gjorde jag? vad gjorde andra? vad kände 
jag? vad försökte jag uppnå? Konsekvenserna: vad var bra eller dåligt? vilken betydelse hade det för 
mig? vad visste jag redan om detta? vad lärde jag mig av detta? Framåt: Vad kunde jag ha gjort? hur 
borde jag göra eller har jag gjort sedan? vad behövde jag lära mig nytt, hur har jag gjort det? 

Kompetensbeskrivning för ST i rehabiliteringsmedicin framtagen av SFRM: 
 
”Specialiteten rehabiliteringsmedicin karaktäriseras av fördjupade  
kunskaper och färdigheter i att utreda patienter med betydande  
funktionsnedsättningar. Kompetensområdet omfattar fördjupade  
kunskaper och färdigheter i att leda, samordna och genomföra  
kvalificerade rehabiliteringsinsatser utifrån ett biopsykosocialt  
synsätt. 
 
Utgångspunkten för såväl utredning som rehabiliteringsåtgärder  
är ett helhetstänkande, med analys av funktion, förmåga och  
delaktighet, och med beaktande av såväl personliga faktorer som  
omgivningsfaktorer.  
 
Den allmänna benämningen rehabilitering står för komplexa,  
tidsmässigt samordnade insatser av medicinsk, psykologisk,  
pedagogisk och social art. Syftet är att eliminera, minska  
eller kompensera för allvarligare nedsättningar i funktion och  
aktivitetsförmåga orsakade av sjukdomar och skador.”



Del 1, digitalt uppstartsmöte: Efter anmälan till specialistexamen (senast sex månader före) ska 
deltagarna presentera ett förslag till fall för sin reflektionstext vid ett digitalt uppstartsmöte och få 
feedback samt kunna ställa frågor till utbildningsgruppen. Efter mötet (inom en månad) lämnas en 
kortfattad beskrivning (halv A4) in till utbildningsgruppen. De slutgiltiga texterna skickas till 
utbildningsgruppen för spridning till alla deltagare en månad innan examen. Datum anges vid 
uppstartsmötet. 

Del 2, examination: Seminarium på plats med 4-6 deltagare där var och en presenterar sin text på 10 
min och därefter totalt 30 min diskussion för varje deltagare. Av dessa är 20 min vigda till en annan 
deltagare som i förväg har granskat texten och sedan leder diskussionen (peer review). Därefter en 
10 min sammanfattande och allmän diskussion. Totalt förväntas en heldag gå åt till examinationen. 
Erfarna specialister från utbildningsgruppen deltar vid examinationen och är ansvariga för 
bedömning av reflektionstext, presentation och opposition. En reflektionstext kan behöva revideras 
innan den godkänns.  
 
Övrigt: Utbildningsgruppens medlemmar är ansvariga för alla arrangemangen. Tid att lägga på 
förberedelse rekommenderas till 1-2 veckor. SFRM står för resa och uppehälle och det krävs ingen 
deltagaravgift. I anslutning till examinationen arrangeras en middag för deltagare och examinatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


