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Vid det senaste UEMS-PRM mötet I Riga 080904-06 diskuterades och informerades om de riktlinjer som 

föreligger för att uppnå Europeisk specialist kompetens (Board Certification). 

Denna uppnås inom PRM genom att  

1. Godkännas vid den Europeisk specialistexaminationen i år 08 11 29 med sista ansökningsdag  sista 
september. 

2. Specialist sedan 10 år och som arbetat 80% inom teambaserad rehabiliteringsmedicinsk verksamhet och 
publicerat antingen 2 rehabmedicinska artiklar i peer-reviewad tidskrift eller 5 artiklar i nationell motsvarande 
tidskrift de senaste 10 åren kan ansöka direkt om Board certification. 

Recertifiering sker efter 10 år med samma krav som i par 2 ovan. 

Kostnad är 300 Euro. 

Från och med september 2008 är Kristian Borg  ”National Manager” dvs har ansvar för frågor som rör 

certifieringen och är även ansvarig för den europeiska specialistexaminationen i Sverige. Om frågor e-mail: 

kristian.borgi.se 

Vid mötet presenterades också nytt system för europeisk ackreditering av rehabibiliteringsmedicinska program. 

Systemet ger möjlighet att beskriva resurserna för ”PRM” i Europa och är ett viktigt led i den övergripande 

ambitionen att höja den kliniska kvaliteten och effektiviteten.   

Processen är helt webbaserad och innebär att program - t ex mer övergripande som ”Rehabiliteringmedicinskt 

program vid förvärvad hjärnskada hos vuxna”, ”Rehabiliteringsmedicinskt program vid kronisk smärta” eller mer 

begränsade, teambaserade program som tex ”Spasticitetsmottagning” bedöms på basen av lämnade 

enkätuppgifter. Uppgifterna bedöms av en jury av fem personer från olika länder som godkänner, föreslår 

kompletteringar eller avslår. Tidsåtgången uppskattades till någon dag. För kliniker som redan har ackrediterats 

enligt CARF torde processen vara enkel. Kostnaden framgår av hemsidan (100-300 Euro beroende på enhetens 

storlek) 

Av diskussionen framgick tydligt insikten att det här inte är till någon direkt nytta för redan välfungerande och 

kanske CARFade kliniker men däremot kan vara till stort stöd för kliniker/program under utveckling och att bred 

anslutning långsiktigt är en viktig komponent i kvalitetssäkringen av PRM i Europa och därmed för specialitetens 

status och utrymme. 

All information kan nås via huvudsidan: www.euro-prm.org ( man kommer direkt till ackerditeringssidan på samma 

adress utan bindestrecket). Frågor kan ställas till presidenten för Clinical Affairs - Georges de Korvin (se 

hemsidan). 

 

Kristian Borg   Jörgen Borg  
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