
ST-LÄKARFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2009 
Mötesordförande Patrik Säterö 

Patrik Säterö berättar om moderföreningen Svensk Förening för Rehabiliterings Medicin, SFRM. Han själv blir 

specialist om några veckor och avgår vid årsmötet som ST-representant i styrelsen, men kommer av 

valberedningen att förslås som ordinarie representant. SFRMs styrelse träffas 6 ggr per år. Protokoll återfinns på 

hemsidan. 

Skötseln av SFRMs hemsida har nyligen övertagits av Patrik med stöd av en tekniskt kunnig person vid namn 

Helen i Göteborg. 

Önskemål om elektroniskt chatforum framförs av flera deltagare. Jenny Nordin i Göteborg har erfarenhet av att 

sköta liknande elektroniska rum och åtar sig att sköta också ett för STläkare i rehabmedicin om det går att ordna 

tex via SFRMs hemsida. Andra deltagare föreslår att STläkarnas sidor bör hållas skilda från SFRMs sidor. 

Beslutas att Patrik och Jenny får i uppdrag att se om detta går att ordna via SFRMs hemsida. 

Per Broman framhåller det årligen återkommande STläkardagarna som ett utmärkt icke-elektroniskt chatforum. 

Rehabdag ordnas på rikstämman den 25 november i år. Jan Lexel har tagit över ansvaret för denna. 

Malin Swartling, Akademiska sjukhuset (ordinarie) och Charikleia Pappa, Danderyds sjukhus (suppleant) väljs av 

mötet som lämpliga förslag på nya STläkarrepresentanter i styrelsen för SFRM. Patrik informerar valberedningen. 

Allmänt önskemål om att på de lösenordskyddade medlemssidorna lägga en lista med mejladresser till alla 

STläkare. Patrik lovar ordna. 

Diskussion om rekommenderade SKkurser. Dessa kurser återfinns i kalendariet. Övriga kurser återfinns på 

IPULS hemsida. 

Kort diskussion om ålderfördelning och nyrekrytering inom rehabläkarkåren. Många rehabläkare kommer inom ett 

par år kommer att gå i pension. 

Röster höjs för två STläkarmöten per år alternativt tredagarsmöten. Påpekas då att SFRMs vårmöte och årsmötet 

i samband med riksstämman är ett tillfälle att mötas. 

STläkarna från Linköping åtar sig att ordna nästa möte förslagsvis lunch till lunch, måndag 18 oktober till onsdag 

20 oktober. Linköpingarna återkommer med definitivt datum inom några veckor och meddelar Patrik Säterö, i 

egenskap av hemsidesadministratör så att datumet kan läggas upp på hemsidan. 

Information om SPUR och vad detta innebär. En erfaren och en nybliven specialist inspekterar efter särskilt 

protokoll ST-läkarutbildning på granskad ort och lämnar rekommendationer om förbättringar vid behov. SPUR har 

haft brist på medarbetare, vilket kan bero på att arbetet är oavlönat. 

Förfrågan om olika STläkares vilkor: 

Samtliga har tillgång till vetenskapliga artiklar i fulltext. 

Två stycken har 4tim/vecka i lästid som i det ena fallet explicit har sagts får förläggas hemma. 

Andra har en dag i månaden ”om arbetet så tillåter”, vilket det dock sällan gör. 

Några har 2 veckors inläsning för specialistexamen som enda ”läsförmån”. 

Forskning och fördjupningsstudier diskuterades. Av de närvarande var 7 st aktiva inom forskning. Förslag att 

kunna lägga ut fördjupningsarbeten som bedrivs under ST på hemsidan. 

Vid pennan/tangentbordet 

Malin Swartling 

Närvarande på mötet var: 



1. Malin Swartling, Uppsala     

2. Fariba Rezaei Ahan, Uppsala    

3. Alison Godbolt, Uppsala    

4. Charlotta von Seth, Uppsala   

5. Sara Dahlén, Uppsala    

6. Emmanouil Papadopoulos, Sunderby sjukhus   

7. Mehran Taklif, Danderyd    

8. Per Broman, Danderyd    

9. Karin Uhlin, Danderyd     

10. Giedre Matuseviciene, Danderyd    

11. Aikaterini Vaia Palpana, Danderyd        

12. Vasilios Stenimahitis, Danderyd   

13. Jana Randmann, Danderyd   J  

14. Charikleia Pappa, Danderyd    

15. Marek Lech, Växjö     

16. Eva Larsson, Falun    

17. Linda Karsberg, Falun    

18. Anna Nilsson, Falun      

19. Olle Skogberg, Linköping    

20. Frida Forsberg, Linköping    

21. Nazdar Ghafouri, Linköping    

22. Jenny Nordin, Högsbo sjukhus/Sahlgrenska   

23. Patrik Säterö, Högsbo sjukhus/Sahlgrenska    

24. Anna Sohlberg, Västerås     

25. Bella Alieva, Lund-Orup     

26. Magdalena Siberna Grajnert, Härnösand   

27. Malin Arthursson, Jönköping    

28. Ewa Żochowska    

29. Elena Gregorsson, Sandviken   

 


