ÅRSMÖTE FÖR ST- LÄKARNA I
REHABILITERINGSMEDICIN
ST - DAGARNA GÖTEBORG 22-23 NOV 2012
Ordförande: Patty Gkatziani, Olle Skogberg
Sekreterare: Marina Parziali
1. Årsmötet börjar med Olle Skogberg, senast ST representant som
berättar lite om allt som är aktuellt i föreningen. Olle har varit aktiv i
förening och behjälpig vid ST dagarnas process men det framkommer
stora svårigheter och stort behov av ett mer struktuerad grupp.
2. Valet utförs för den nya ST- representant. Olle Skogberg är kandidat
igen och får förtroende och röst av alla 25 deltagarna.
3. Betonas behovet för en bättre kommunikation mellan ST läkarna. Patty
Gkatziani föreslår att det kan byggas upp ett ST- råd team som kan
stödja gruppen och skapa en kommunikations genväg. Ambitionen är
att det ska byggas upp fortsättningsvis en underförening inom
Rehabföreningen eller alternativt en ST-forum. Alla godkänner det.
4. ST råd team ska bestå av 5-10 personer och varje av deltagande ska
ha eventuellt ett ansvarsområde i Sverige beroende på var man har sin
ST tjänst. Deltagarna i ST-råd ska inte företräda formellt ST läkarna
utan ska utgör ett team med konsultativ och informationsgivande
karaktär.
5. Påpekas att så många som möjligt bör vara medlemmar i
Rehabföreningen och klargöras att det behövs en egen anmälan till
Rehabföreningen eftersom det kommer inte automatiskt om man är
medlem i läkarförbundet.
6. Diskuteras vilka är intresserade för att delta i ST råd team och
uppkommer den nedanstående listan:
ST råd team:


Olle Skogberg

olle.skogberg@vgregion.se



Panagiota Gkatziani

panagiota.gkatziani@vgregion.se



Athina Bampasi

athina.bampasi@yahoo.com



Jakob Gesher

jakob.gesher@lj.se



Xiaolei Hu

xiaolei.hu@vll.se



Johan Nylander

johan.nylander@orebroll.se



Aikaterini Palpana

aikaterini.palpana@gmail.com



Jakub Banach

jakub.banach@vgregion.se



Alexandros Zampakas

alexandros.zampakas@ltblekinge.se

7. Inom uppgifter för ST- råd team är att skapa en underförening inom
Rehabföreningen. Dessutom ska vara ansvarigt för att uppdatera
aktuella ST-lista samt skapa bättre rutiner och hjälpa med anordning av
ST-dagarna.

Påpekas

behov

av

ett

bättre

system

angående

finansiering så att ST dagarna ska kunna organiseras utan sponsorer.
Ett förslag är att finnas avgift. Avgiften ska vara lagom så att det ska
vara möjligt för klinikerna att stå för kostnaden.
8. ST råd team träffas efter årsmötet vid lunchtid och beslutar en tid för
första formella möte den 1:a februari 2013 i Stockholm.
9. På årsmötet beslutas det att Blekinge ska anordna ST dagarna 2013
och vår kollegor Alexandros Zampakas, Athina Bampasi och Kierstina
Von Holst, som närvarar, välkomnar oss.
10. Deltagande på årsmötet uttrycker önskan om utbildningar under ST
dagarna för att motivera ST läkarnas närvaro. Diskuterades också att
det är rimligt med intygskrivande efter ST dagarna. Intyg för aktuella
ST dagarna ska formuleras av ST råd team enligt målbeskrivningen i
Socialstyrelsen.
11. Sist framkommer det ett tydligt behov för en grundutblidning för alla ST
läkarna i rehabiliteringsmedicin. Det är rimligt att sättas en bas med
förutsättningar för en bra gemensam utbildning. ST- råd team kommer
att jobba vidare med allt det.


Diksuteras definition om inälsningstid per vecka.
Problemet är att få ST läkare har kunnat utnyttja den tiden inom
klinisk tjänstgöring.



Föreslås checklistor för placeringar och kurser.
Det har framkommit att alla ST läkare inte har fått den möjlighet
att randa sig den tid som rekommenderas i checklistorna.



Viktigt att finnas rekommendationer för böcker, litteratur, kurser
och konferenser.



Diskussion om andra kompletterande sidoutbildningar som kan
vara av stor betydelse för vår utbildning, liksom OMI, OMT, KBT
och kan leda till en avancerad kunkap av diagnostik och
behandling.

12. Vår representant, Olle Skogberg kommer att delta i Rehabföreningens
möte nästa vecka och kommer att ta upp årsmötes protokoll. Olle
kommer dessutom att vara i kontakt med vår utbildningsansvarig
Richard Levi som har närvarat på ST dagarna.

Närvarande på mötet var:
1. Panagiota Gkatziani, Göteborg
2. Marina Parziali, Göteborg
3. Annah Rutqvist, Göteborg
4. Baldur Ingvarsson, Göteborg
5. Jakub Banach, Borås
6. Ardis Björk Armannsdottir, Borås
7. Laura Serrano Barrenechea, Borås
8. Malin Kim, Skövde
9. Olle Skogberg, Linköping
10. Sofia Bjarme Allard, Linköping
11. Josef Rendek, Linköping
12. Christos Aletras, Halmstad
13. Fariba Rezaei Ahan, Uppsala
14. Aikaterini Palpana, Uppsala
15. Xiaolei Hu, Umeå
16. Kristoffer Sjölin, Örebro
17. Johan Nylander, Örebro
18. Andrea Demitras, Falun
19. Linda Karsberg, Falun
20. Jakob Gesher, Jönköping
21. Marita Bengtsson, Stockholm
22. Kierstina Von Holst, Blekinge
23. Athina Bampasi, Blekinge
24. Alexandros Zampakas, Blekinge
25. Anna Sohlberg, Västerås
Vid pennan
Marina Parziali

