Protokoll möte ST-rådet 180918 kl 17-18, fysiskt möte i samband med SK-kursen
Rehabiliteringsmetodik, Höör
Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Erik Ahrenby, Anna-Karin Holmström, Huan-Ji Dong,
Johanna Eriksson

1. Ordförande har ordet
Rapport från senaste möte med SFRM:s styrelse 5 sep. En stor del av styrelsemötet berörde
SKL:s framtagande av s.k. Nationella programområden (NPO) vilka ska leda och samordna
kunskapsstyrning inom olika medicinska områden vilka i sin tur kan skapa s.k. nationella
arbetsgrupper (NAG) för specifika diagnosområden. T.ex. finns NPO Nervsystemets
sjukdomar. SFRM:s ekonomiska bidrag till ESPRM-mötet som hölls i Stockholm 6-7 sep
diskuterades. Det ekonomiska överskott som finns i SFRM ger förutsättningar att skapa
kurser för fortbildning av specialister och resestipendium för ST-läkare såsom genomfördes
vid Rehabveckan 2018.
2. Utbildningsgruppen rapporterar
Utbildningsgruppen har träffats 5 sep för att skapa checklistor utifrån den nya
målbeskrivningen i ST2015. Under mötet påbörjades arbetet med checklistor för C-mål. Aoch B-mål ska också gås igenom. Kurslitteratur och tjänstgöringstider kommer att uppdateras
i checklistor jämfört med ST2008. Framkom problem för ST-läkare utanför
universitetsklinikerna att få till tjänstgöringstider då de kräver långa placeringar utanför
hemmaklinikerna. Generellt ökas kompetenskraven i checklistor vilket väckt frågor bland STrepresentanterna. I ST-rådet belyses behov av bred förankring och transparens vid
förändringar av specialisttjänstgöringens innehåll, samt om det kan vara aktuellt att utveckla
delmålen relaterat till specialitetens utveckling och framtida utmaningar. Arbetet med
specialistexamen är prioriterat men kommer ej upp på agendan förrän arbetet med nya
checklistor genomförts. ST-rådet föreslår att det skulle kunna skapas incitament att
genomföra specialistexamen genom att detta beskrivs i Målbeskrivningen/checklista och
genomförandet drivas genom studierektorsnätverket. Nytt möte i utbildningsgruppen
planeras 21 nov.
3. ST-dagen 2019
Anna-Karin rapporterar att arbetet fortskrider med preliminär plan att innehållet i ST-dagen
blir dels sexologi och dels försäkringsmedicin fokuserande på LSS. Kontakter är tagna lokalt
avseende intresse att hålla i delar av innehållet.
4. Hemsidan: Uppdatering/information
Ett mail ska skickas ut av ST-rådet till medlemmar i ST-nätverket avseende GDPR.
5. Övriga frågor
Diskussion med Jan Lexell i samband med mötet rörande den fördröjda kursen Kroniska
neurologiska sjukdomar som gick senast hösten 2013. Jan föreslår primärt en elektroniskt
baserad läskurs med inriktning på fem huvudgrupper av kroniska neurologiska sjukdomar
(MS, Parkinson, Neuromuskulära sjukdomar, Polio och ALS). Kursen skulle innebära
litteratursökning på rehabiliteringsmedicinska artiklar inom varje område med examination i
form av ett referat som inlämningsuppgift. Arbetsinsats skulle motsvara 3 dagar.

Förslag på upplägg diskuterades och ev. fysisk sammankomst. Vidare planering av upplägg
och tidpunkt för kursen kommer att följas upp.
6. Nästa möte
Måndag 22/10 kl 15-16, telefonmöte
Vid pennan: Mattias Hill

