Årsmöte för ST-läkarna i rehabiliteringsmedicin,
Klockargården, Tällberg, 20111025
1. Till mötets ordförande valdes Linda Karsberg, och till sekreterare Anna Domeij
2. Förra årets protokoll finns på Svensk Förening för RehabiliteringsMedicins
(SFRM)hemsida, och detta lästes upp och kommenterades. Diskussion om huruvida
ST-kontrakt ska läggas ut på SFRMs hemsida, men i första hand föreslås kontakt
med facket eller ST-representant. En uppdaterad adresslista för ST-läkarna vore bra
att ha på hemsidan, detta har framförts av Olle Skogberg på styrelsemöte, och det
ska ses över.
3. Anna Sohlberg är representant i SFRM, och Olle Skogberg är suppleant. De
berättade lite om vad som är aktuellt i föreningen.
Anna poängterade att det inte finns någon särskild utbildningsgrupp, däremot en
utbildningsansvarig läkare, Richard Levi, som man kan kontakta vid behov.
30 nov är det rehabmedicinsk dag på Riksstämman, med SFRMs årsmöte efter
lunch.
Rekrytering diskuteras i styrelsen.
Rehabgarantin lyftes upp – vi som specialitet måste vara med och definiera
begreppet rehab även i politiken, att det inte innebär enbart åter till arbete.
4.Hemsidan är dåligt uppdaterad, bl a bör adresslistan till ST-läkarna ses över. Det
letas aktivt efter intresserad person som kan sköta hemsidan.
5. Tips på kurser .
Spinalskadekurs i vår
SK-kurs i undersökningsteknik övre kroppshalva Skönvik i vår
Nedanstående SK-kurser rekommenderades av olika personer:
Långvarig smärta i Lund
Neuromuskulära sjukdomar
Cerebrovaskulära sjukdomar
Ortopedmedicin i Alfta
Geriatrisk neurologi
Kurs i funktionella tillstånd efterfrågas
Vilka kurser man bör gå är inte centralt styrt – fråga för den utbildningsansvarige i
styrelsen?
6. Ingen hade tips på ny litteratur
7. Ingen har ännu gått ut den nya ST-utbildningen. Checklistorna upplevs av de
flesta som ett stöd.
8. Förslag till nästa möte: Stockholm tar på sig att i första hand kontakta Lund
eller Göteborg (ingen av dessa var representerade på ST-dagarna), och i
andra hand själva ordna nästa års ST-dagar. Som förslag till nästa års
sammankomst uttrycktes önskemål om att avsätta omkring 2 timmar till
diskussioner och grupparbeten kring definition av rehabmedicin – vår uppgift

och vårt uppdrag mm. Dessutom att inbjuda någon representant från SFRM,
fanns önskemål redan i år från Richard Levi att medverka, men då var
schemat redan fullbelagt. Bra med mailutskick tidigt vad gäller datum.
9. Övriga frågor:
Att ”visa upp” sig, som specialitet: I Jönköping kommer AT-läkare till rehab på
auskultation, man är från specialiteten med på AT-introduktion, och chefen är
med på ST-möten.
Viktigt att vi yngre inom specialiteten är med och tar ansvar för AT- och STutbildning på respektive sjukhus.
Bra om kandidaterna får komma till rehabs öppenvård.
Ny representant till SFRMs styrelse måste väljas inför 2012. Som förslag till
valberedningen ges Olle Skogberg som ordförande och Linda Karsberg som
suppleant.
10. Mötet avslutades.

Anna Domeij, sekreterare

Linda Karsberg, ordförande

