
Mötesprotokoll ST-rådet under ST-dagen 2014-05-19 

 

Plats: Scandic Ariadne Hotel Stockholm 

Ordförande: Xiaolei Hu 

Sekreterare: Jakub Banach 

Närvarande: Alexandros Zampakas, Jakub Banach, Xiao-Lei Hu, Ann Eriksson Dufva, Matilda 

Nordström, Anna B. Nilsson och deltagande ST-läkare. 

 

1. Presentation av ST-rådets funktion samt struktur. 

 

2. Presentation av senaste årets arbete i ST-rådet. 

a. ST-representanten berättade om sitt arbete inom styrelsen där fokus bland annat låg på 

sänkning kring ST-läkarnas avgift på reabveckan, diskussion kring framtidens ST-utbildning, 

diskussion kring hur specialistexamen skall premieras samt utveckling av hemisdan. 

b. Utbildningsgruppens representant berättade om  gruppens arbete med bland annat 

kartläggning av aktuell ST-utbildning samt uppdateringen av delmål. Lyftes en specifik fråga 

från ST-läkarna avseende i vilket skede i ST-utildningen man bör göra specialistexamen. 

Beslut att utbildningsgruppen tar med sig frågan. 

c. Ansvariga för ST-dagen presenterade kort sitt arbete.  

d. Informationansvarig talade om hemsidan och visade senaste versionen. Fortsatt används 

forumet inte och endast några få personer har inloggningsuppgifter. Lyftes en fråga 

huruvida forumet skall vara kvar, beslut att forumet får vara kvar och frågan om eventuell 

avveckling åter får tas ställning till under nästkommande ST-dag. 

 

3.  ST-läkarna tillfrågades vilka frågaor de önskar att ST-rådet ska driva kommande år. 

a. Man önskar att ST-rådet arbetar för regelbundet återkommande kurser motsvarande 

delmålen. Vissa av kurserna har inte gått på flera år. 

b. Önskemål att premiera forskning inom rehabiliteringsmedicin. Frågan tas av Xiao-Lei till 

professor Jan Lexell som tidigare berättat om planer kring forskarskola. 

c. Man önskar  att ST-rådet skall verka för fortsättning med uppdatering av rekommendationer 

kring vilken kompetens man skall tillskansa sig som ST-läkare i form av kurser och 

placeringar för att få bred och standardiserad kompetens. 

d. Önskan att fortsatt premiera samt informera om specialiteten för både läkarstudenter samt 

kollegor inom andra specialiteter med syfte både rekrytering samt information om vår 

kompetens samt verksamhet. 

e. Man önskar få respons på inbetald medlemsavgift. Frågan tas till Carl Molander, fam tills 

dess kan man maila honom för bekräftelse. 

 



4. Nyrekryteringar och avgångar i ST-rådet 

a. Ny medlemmar 

i. Sophie Jörgensen , Lund , som kommer ta över posten som sekreterare från Jakub 

Banach efter nästkommande telefonmöte. 

ii. Karolina af Ekenstam , Stockholm, biträdande representant i utbildningsgruppen. 

iii. Mikael Waller, Luleå, ledamot. 

iv. Daniel Dahlgren, Stockholm, ledamot, biträdande informationsansvarig. 

v. Åsa Jidhage, Göteborg, ansvarig ST-dagen 2016. 

vi. Roosi Verendel-Nyberg, Örebro, ledmot. 

b. Avgångar 

i. Anna B. Nilsson avgår från posten som representant i utbildningsgruppen, posten 

övergår till Ann Eriksson Dufva. 

ii. Jakub Banach avgår som sekreterare efter nästkommande telemöte. 

5. Utvärdering 

 

6. Planerade möten 

a. Telefonmöte 11:e  september kl 14. Önskemål att försöka videokonferens med Skype vilket 

innebär att alla själva måste installera Skype på dator eller telefon och lägga till varandra 

före mötet. Bakckupsamtal med sedvanlig telefonkonferens kommer bokas och uppgifter 

mailas ut ca en vecka före mötet av Jakub Banach. 

b. Fysiskt möte 20:e november i Stockholm. 


