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Socialstyrelsen: Anna Sundberg från Socialstyrelsen svarade på frågor ang ny ST 
 
Kompetens inom somatik: Elina Sarasalo och Maria Markhed redovisade sitt arbete ang 
rekommendationer och somatik . Vi delade in oss i tre grupper, som arbetade med delmål 
nr 5-6-7. I storgrupp redovisade sedan varje grupp vad de kommit fram till, dvs konkreta 
mål som ST-läkarna ska uppfylla för att uppnå SoS mål nr 5-6-7. Litteratur att hänvisa till 
diskuterades. 
 
 Att göra: De tre grupperna ska skriva rent de de kommit fram till och maila till Elina och 
Maria.  
 
Vi diskuterade hur vi går vidare med det arbetet. Slutmålet är att ha en tydlig beskrivning 
av vad ST-läkarna i psykiatri ska kunna av somatik (mål 5: internmedicin och neurologi, 
mål 6 somatiska konsekvenser av substansmissbruk och beroende, mål 7 neuro-
degenerativa sjukdomar,  differentialdiagnostik gentemot psykiatriska sjukdomar och 
grunder för  diagnostik). 
 
Att göra: Elina och Maria sammankallar 3 grupper (eller blir det 1 grupp? Det 
diskuterades) som ska träffa företrädare för somatiska specialiteter. Martin Bråbäck från 
Skåne,  Pia Nordanskog från Linköping samt Charlotte Kollind från Göteborg anmäler 
intresse för att vara med i någon av grupperna. Grupperna ska arbeta utifrån utkastet som 
arbetades fram idag på mötet och komma fram till en tydlig beskrivning av vad den 
nybliven specialisten ska kunna vad gäller mål 5-6-7. 
 
Rekommendationer 
Raffaella delade ut och talade om manualen till ST-läkare, manualen till handledare och 
handledningsöverenskommelsen. Manualerna (än så länge bara utkast) har tagits fram av 
Maria Larsson (ST-representant i SPF) och av Raffaella, efter inspiration av liknande 
dokument som Cecilia Dhejne och Maria Ringert gjort. Tips och råd från gruppen, samt 
kontruktiv kritik, Raffaella tar med sig dem till utbildningsutskottets möte den 3 april. 
 



Att göra. Alla studierektorer i nätverket läser igenom dokumenten (som bifogas som fil!) 
och mailar synpunkterna till Raffaella. 
 
METIS 
Raffaella informerar  om läget, uppmuntrar studierektorerna att sprida information om 
kurserna. Två pilotkurser går just nu, juridikkurs i Stockholm (strimma, varje torsdag em ) 
och neuropsykiatri i Sundsvall (kursmötet har varit, nu är det distansdel nr två, där ST-
läkarna skriver sitt prov, dvs ett underlag inför ett nätverksmöte, på en riktig patient med 
neuropsykiatrisk funktionshinder) . Några studierektorer påpekar att det skulle vara bra att 
få en kortfattat information kring vad det innebär att gå en SK kurs i METIS. 
 
Att göra Raffaella gör i ordning den och mailar till alla. Demonstration till METIS kursen 
hann man inte med denna gång, det får bli till nästa studierektorsträff.  
 
Videobank 
Elina och Maria föreslår att SPF lägger upp en videobank med patientfall alternativt med 
skådespelare som spelar patient. Charlotte Kollind och Mari Lappaniemi känner till en 
videobank som man använder för att kalibrera GAF skattning.  
 
Att göra: Charlotte och Mari tar reda på det och rapporterar till gruppen till nästa träff. 
 
ST mål år för år Raffaella har gjort ett utkast till beskrivning av vad ST-läkaren ska kunna 
efter 1 års ST, 2 års ST och så vidare. Gruppen tycker att principen med ett sådant 
dokument  är bra men att det behöver arbetas på. Vi kommer att arbeta mer på det nästa 
gång  vi ses (grupparbete).  
 
Nästa träff: 
Måndagen den 21 september 2009, lokal meddelas senare. 
 
Tack för ett givande möte!! 
 
Vid pennan  
Raffaella Björck 
090320 
 
 
 


