ST-LÄKARFÖRENINGENS MÖTE 2010-10-19
§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Nazdar Ghafouri och till sekreterare Anna Sohlberg. Frida Forsberg valdes till
justerare.
§2 Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet lästes igenom. Sammanfattningsvis konstaterades att det är något oklart vad som genomförts av det
som föreslogs förra året. Det chatforum som talades om förra året har ej kommit till stånd. Någon extern hemsida
för ST-läkarna finns ej heller.
§3 Rapport från ST-representant i SFRMs styrelse
Malin Swartling har varit ST-läkarnas representant i styrelsen under det gångna året. Hon har deltagit i fem
styrelsemöten under året. Protokollen från styrelsemötena finns att läsa på hemsidan. Man upplever att det finns
ett fokus på och intresse för ST-läkarna från föreningens sida.
§4 Förslag på val av ST-läkarrepresentant respektive suppleant till SFRMs styrelse
Anna Sohlberg, Västerås (ordinarie) och Olle Skogberg, Linköping (suppleant) föreslås som nya STläkarrepresentanter till SFRMs styrelse.
§5 SFRMs hemsida
Diskussion om vad som bör finnas tillgängligt på hemsidan. Mötet enas om att det vore önskvärt att
fördjupningsarbeten, förslag till ST-kontrakt och en uppdaterad adresslista till ST-läkare finns på hemsidan.
Anna Sohlberg åtar sig att försöka uppdatera den adresslista som finns och att se om ytterligare ST-läkare finns i
landet (som vi idag inte har kontakt med).
§6 Aktuella SK-kurser/andra kurser
SK-kurs i rehabmetodik kommer att gå till våren 2011.
SK-kurs i ryggmärgsskador – när kommer den att gå?
Det finns en ny SK-kurs inom handledarutbildning. Flera landsting har egna handledar/ledarskapsutbilldningar för
ST-läkare och andra.
Per Broman rekommenderar en kurs i Evidensbaserad medicin. Veckokurs i Stockholm ledd av Jörgen
Nordenstam, professor i kirurgi vid KI.
Kurs inom motiverande samtal, också i Stockholm.
IPULS-granskad kurs: Konsultationspsykiatri, den riktar sig främst till blivande allmänläkare men ST-läkarna i
Linköping har rekommenderats den också som lämplig för rehabmedicinare.
§7 Ny litteratur
Ny bok i smärtfysiologi har kommit.
§8 ”Nya” ST-utbildningen
Frågan bordläggs till eftermiddagens diskussion med representant från utbildningsgruppen, Per Ertzgaard.
§9 Nästa möte
ST-läkarna från Falun åtar sig att anordna nästa års möte, troligtvis under oktober månad. Förslaget är att även
nästa års lägga mötet lunchtid måndag-lunchtid onsdag.
§10 Övriga frågor
Diskussion om rehabläkarens anseende/roll, synlighet och rekrytering av framtida rehabläkare. Denna diskussion
fortsatte under kvällen.
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