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1§ Sittande ordförande och suppleant fanns ej närvarande varför Giedre Matuseviciene valdes till ordförande och 

Marie Lindgren till sekreterare för mötet. 

2§ Ordförande Patrik Säterö och suppleant Lovisa Kroon återvaldes i sin frånvaro. Malin Swartling, Akademiska, 

Uppsala utsågs som biträdande ordförande. 

3§ Föregående protokoll godkändes. 

4§ Förslag angående nytt namn på föreningen samt ökad formalisering av föreningen med ev. medlemsavgift 

ajournerades till nästa år pga bristande underlag för beslut. 

§5 Hemsidan diskuterades. Adressuppgifter till resp. kliniker samt mailadresser till angivna kontaktpersoner bör 

ses över och uppdateras. Förslag framkom om att lägga ut en beskrivning av rehabläkarens roll och 

arbetsuppgifter för information till potentiella kollegor. 

§6 Rekryteringsfrågan dryftades och förslag om att fortsätta synas i offentliga sammanhang, tex på AT-stämman 

samt på läkarutbildningarna, framfördes. Undervisningsmoment är ev. mer effektiva om de koncentreras till några 

dagar i följd, snarare än utspridda över flera terminer. Kontakta studierektorer och se till att Rehab finns med som 

valbar placering under grundutbildning och AT! Viktigt även att varje klinik har en målmedveten plan för studenter, 

AT-läkare, auskulterande läkare, läkarassistenter och vik-ular för att ge en bred och inspirerande bild av vårt 

härliga arbete! Presentera gärna forskning som en stimulerande del av arbetet. Vårt forskningsfält är ju högst 

levande och erbjuder oändliga möjligheter! 

§7 Beteendemedicinsk utbildning inom ramen för ST i rehabiliteringsmedicin framkom som ett samstämmigt krav. 

Önskemålet är en minst veckolång SK-kurs, alt. utbildning i form av en återkommande ”strimma” med utbildning i 

ämnet genom hela ST-utbildningen. Ett mer detaljerat förslag framförs direkt till utbildningsgruppen. 

§8 Samtliga klinikchefer bör åter uppmanas att informera alla nyanställda ST-läkare om att ST-läkareföreningen 

finns och bistå i att förmedla kontakt med oss. 

§9 ST-representant i utbildningsgruppen diskuterades och viss enighet i att vi bör ha en sådan framkom. Någon 

konkret representant utseddes ej. På chölmötet får utbildningsgruppens åsikt inhämtas. 

§10 Det tidigare kallade ”Möhssen-mötet”, ett nätverk för hjärnskadeinriktade rehabläkare i sydsverige, är numera 

ett nationellt nätverk, vari vi som ST-läkare är välkomna att delta. Ett första möte hölls 4-5/9 i Lund. Syftet är bla 

att ta fram  

gemensamma riktlinjer, vårdprogram och bedömningsskalor för hjärnskadevård. 

§11 Handledarsituationen är som tidigare mycket varierande, allt ifrån strukturerarde regelbundna möten en med 

fastställda ämnen, förhör på dessa, varvat med samtal ang läkarrollen och strukturerad utvärdering av teoretiska 

kunskaper, bemötande, teamarbete etc även vid randningar, till mer el mindre frånvaro av formell handledning. 

§12 ST-kontrakt etc. samlas med fördel in för presentation på hemsidan som förslag till nyanställda. Kontakta 

gärna äldre kollegor direkt för råd om material ej finns att tillgå på hemsidan. Observera vikten av att sätta ev 

löften från chefen på pränt! 

§13 Aktuella kurser 2008/2009: EP, Hjärnskador, Långvarig smärta (OBS flera kurser inom smärtområdet!). Kurs i 

Motiverande samtal rekommenderades. OBS sista ansökningsdatum 1/10. Kurs för ST-läkare + handlerare 

rekommenderas ej. 

§14 Ett stort behov av att samtala om vår specialitet och alla tänkbara frågor relaterade till den och vår utbildning 

framkom under årets träff, liksom tidigare. Möjlighet att träffas oftare diskuterades. Att ev ses i samband med 

Läkarstämman kan ev vara ett alternativ. Arbete i mindre grupper diskuterades. I övrigt uppmanas samtliga att 

använda sig av gruppmail för att hålla kommunikationen levande under året. 



§15 Nästa möte planeras september 2009 I Uppsala. Maila frågor till kollegorna I Uppsala som underlag för en 

strukturerad dagordning för 2009 års möte. 

Vid tangenterna Marie Lindgren 

Justerare Lisa Palmlöf 
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