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Mötet började vid lunchtid 4 mars (innan dess executive meeting i ESPRM möte) på sjukhuset La Timone. Först 

hölls ett gemensamt möte med genomgång av föregående mötes protokoll och presentation av olika tidskrifter 

inom området. Vissa av tidskrifterna ingår i medlemsavgifter eller kan prenumereras på till lägre kostnad. Därefter 

delades deltagarna upp i de tre stående kommittéerna som UEMS PRMA har. Undertecknad valde jag att sitta 

med på mötet i European Board of PRM som är viktigast. Gruppen leds av Franco Franchignoni (Italy) och man 

diskuterade undervisning på grundnivå, CME/CPD, ackreditetring av PRM undervisnings och träningsmoment, 

europeiskt specialistkompetens, europeisk handledarkompetens, ackreditering av enhet för europeisk 

specialistutbildning samt övriga frågor som rör utbildning inom PRM. 

 

Mötet i European Board handlade om ett förslag om utbildningskrav på grundutbildningsnivå som man önskade 

skulle drivas i de olika länderna. Kraven var starka framförallt från delegaterna från sydöstra Europa. 

Undertecknad framförde att vi Sverige, med den Bolognaprocess som pågår, inte kan kräva att få in ett specifikt 

ämne i grundutbildningen. Istället måste man förklara i termer med kunskap och förståelse, färdigheter och 

förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt och göra behovet av rehabiliteringskunnande synligt. Rapport 

kom också från ett UEMS möte tidigare på året avseende bedömning av personer som har legitimation och 

specialistkompetens från områden utanför EU. Det är uppenbarligen ett stort tryck på att bli bedömd som 

tillräckligt kunnig för att få europeisk kompetens och inte helt lätt att göra dessa bedömningar. UEMS arbetar mot 

Bryssel för att få en bättre granskning av personers kompetens och man strävar efter att det ska bli en 

harmonisering mellan de olika myndigheterna/organisationerna i Europa så att det ska bli lika bedömning oavsett 

vilket land man kontaktar. Man visade också på den uppdaterade hemsidan där man har lagt in mycket 

undervisningsmaterial. Alla ST-läkare som registrerar sig får tillgång till undervisningsmaterial, kurshandouts etc 

utan krav på att genomföra den europeiska examen. Man ber sin ”national manager” (Kristian Borg) att intyga att 

personen är ST-läkare och så skickar man ansökan om login till e-Learning platform presents educational 

resources and discussion forums for PRM doctors and trainees. Assistant webmaster Nikolaos 

Barotsis http://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=61 där man klickar 

på hans namn längst ner och anger sitt ärende. Han hjälper till så det blir rätt. Många länder har alltfler deltagare i 

den Europeiska examen och andelen godkända ökar. Det finns fortfarande möjlighet att ackreditera sig via 

validering (http://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=9) och detta är 

sista tillfället. De svenskar som tidigare har gjort examen eller validerat sig kan omregistrera sig innan sommaren. 

 

På fredagen hade hela gruppen besök av dr Zlatko Fras, ordförande i UEMS. Han gick igenom UEMS 

organisation och det aktuella arbetet. Framförallt uppehöll han sig kring EACCME arbetet (ackreditering av 

undervisningsaktiviteter) och bedömning av personers kompetens som kommer utifrån EU och som vill in. 

Lördagen möte bestod av plenum där man gick igenom de olika gruppernas olika arbeten. Än en gång 

diskuterades önskemål om en undergrupp för ”Balneologi” inom PRM, representanterna från nordvästra Europa 

förhöll sig mycket avvaktande.  

Katharina Stibrant Sunnerhagen 

Nästa möte arrangeras i Göteborg, september 9-11 då Svensk förening för rehabiliteringsmedicin tillsammans 

med Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset står som värdar. 
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