
Studierektorsnätverket (SNÄV) möte, Stockholm 23/1 2014 
 

1. Introduktion och presentation 
• Närvarande: 

Sofie Graner KS, Lisbeth Liest Eksjö, Eva Vejt Karlskrona, Gisela Ghosh 
Malmö, Cecilia Ranhem Västerås, Jan Brynhidsen Linköping SFOG, Karin 
Liljeblad Västervik, Aljana Ludvika Uppsala, Marion Ek SÖS, Elle 
Wågström KS Huddinge, Helena Hognert Göteborg, Helena Hedström 
Umeå, Malin Strand Luleå, Hugo Hessel Karlstad, Paula Skyttberg 
Södertälje 
 

2. Presentation av Socialstyrelsens arbete med föreskrifter för förändrad ST (2015) 
(Malin Strand) 

 
• Info på http://www.slf.se/pages/70197/SRK_131127_RM.pdf 
• Disk om ”Nya, nya” ST, AT, specialitetsindelning, nya specialiteter 

målbeskrivning för ST, stärkt kompetens ang. läkemedel, handledning, 
studierektorsfunktionen, utlandsutbildade läkare, m.m. 

• Kort remisstid under sommaren 2014. 
• Osäkerhet om övergångsreglerna. Inga krav att gå över till den nya STn. 
• För gyn/obs möjlighet att bli gyn-onkolog. 
• Specialistövergripande delmål, 13-19, lagt till: 

o  kommunikation  
o etik,  
o mångfald,  
o hälsoekonomi,  
o patientsäkerhet, vårdhygien,  
o myndighetsutövning 

 
• För alla utom vissa specialiteter med lite patient kontakt. 

o Läkemedel 
o Prevention 
o Palliation 
o Smittskydd 
o Försäkringsmedicin 

 
• Kursbegreppet diskuterades, webkurser inkluderas 
• Kursämne, vad är det? Jan Brynhildsen drar det senare under dagen. 
• Nästa Studierektorskonferens (SLF) 26/3. 

 
3. Förslag till kursämnesbeskrivningar- (Jan Brynhildsen) 

 
• Kursplan där ST läkaren planeras in tidigt. 
• LIPUS skapar verktyg för planering av SK kurser.  
• LIPUS står för upphandling av kurser. 
• 11 kurser för ST läkare, SK-kurser. Rekommenderade att man som ST går. 
• Vilka/hur många kurser skall ges. Utbildningsnämnden har kommit med 

förslag. Skall gå på remiss. Skickas ut till vår grupp. 



Föreslagna kurser 
o Abort, antikonception 
o Jourförberedande gyn/obs 
o Reproduktionsendokrinologi och infertilitet. 
o Basal kirurgisk teknik 
o Komplicerad graviditet 
o Vulvasjukdom och STI 
o Gynekologisk cancer inkl. screening 
o Psykosocial gyn/obs 
o Bäckenbotten 
o Ultraljud 
o Fosterövervakning 

 
4. Specialistexamen (Jan Brynhidsen) 

• Senaste tillfälle 41 st. 
• Flaskhals, OSKE, praktiskt prov. 
• Behov av 2 tillfällen/år och inte som nu 1ggn/år.  
• Kostnad: Kommer nu kosta 1500 kr. Inför 2015 föreslås kostnaden bli 

10000 kr för att kunna ersätta för kostnader. Tas upp i VC gruppen. 
• Det vetenskapliga arbetet kan förhandsgranskas. 
• Viss problematik kring icke godkända arbeten ffa gamla vetenskapliga 

arbeten, arbeten som ligger för långt ifrån specialiteten, m.m. 
 

5. Studierektorsenkät 
• Olika antal, allt mellan 2-34. 
• Genomgång av svar, uppgifter för studierektorn, ekonomisk ersättning tid, 

m.m. Skickas ut. 
 

6. Grupparbeten – Cafébords diskussion  
• Bedömning av ST-läkarna.  

o Utbyta erfarenheter och ev. framöver komma fram till 
gemensamma instrument. I nuläget samlas dokument enbart in. 
Läggs ut på hemsidan. 

o Vad används för instrument? Evidens? Mäter de vad vill? 
o Summativ (t.ex. antal operationer)/formativ (t.ex. sit-in) 
o Millers kunskapspyramid. 
o Svårighet att implementera bedömning av ST-läkarna. Kortare och 

enklare för att få till fler bedömningstillfällen.  
o Hur ändra ”kulturen” på kliniken. Handledarpris, förbättringstavla 

m.m. 
o Göra ST tentan hemmavid, kontinuerligt. Kan göras samma dag 

som ST tentan. Mailas ut ca kl. 10.00: Mailas ut av 
anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se om hon kontaktas innan. 
 

• Tidsplan och dokumentation. 
o Kriterier för att vara själv på ”huset” finns på vissa sjukhus. 
o Finns behov och är det önskvärt med gemensam dokumentation 

inom specialiteten eller inom landstingen? 



o Rekommendationer avseende handledning samt annan 
dokumentation.  

o Remissvar angående kursutbudet skall inkomma från utsedd 
studierektor i landets befintliga regioner. Skall sammanställas och 
mailas in av den utsedda studierektorn till Jan Brynhildsen. 
 

• Studierektorsgruppens arbetssätt 
o Stödjande funktion 
o Informell grupp. Delat ansvar för arbetet. Roterande 

sammankallande ansvar. 
o Möten i Stockholm. 
o Vi får plats på SFOGs hemsida. Webansvarig behövs. 
o Hemsidan en plats för exempel på dokumentation. 
o Blänkare i medlemsbladet om vår existens. 
o Utbildningsnämnden står för kostnaden av möten, dvs lokal och 

mat. 
o Studierektorsmaillista ligger på mailen. 

 
7. Nästa möte: 

o Under SFOG veckan Varberg måndagen den 25/8 kl 13-17.  
o Agenda: Remissvar till socialstyrelsen avseende ”Nya ST”. 
o Sammankallande till nästa möte. Helena Hognert, Malin Strand.  

 
8. 9/6 under NFOG. ”Pre Congress seminar”. Skall hålla hög kvalité enligt 

medarrangör. Delmålsintyg utfärdas. Kostnad ca 1000 kr. 
 

9. Webansvarig: Sofie Graner utses. 
 

10. Gruppens namn: S-NÄV (Studierektorsnätverket) 
 

11. Artikel i medlemsbladet nr 4. Deadline 15/9. Författare beslutas till nästa möte. 
 

 
Vid tangentbordet Hugo Hessel. 
 
 
 
 
 

 


