
Minnesanteckningar från studierektorsträff den 21/9-09 
 

Lokal: Läkareförbundet, Villagatan 5, Stockholm 
 
Deltagare: Pia Nordanskog, Stig-Arne Gustafsson, Tedde Gyllenstedt, Monica Lundkvist, 
Maria Markhed, Michael Rangne, Charlotte Kollind, Ann-Marie Pettersson, Raffaella Björck 
och Elina Sarasalo 
 
Ordförande Raffaella Björck 
 

1. Vi går igenom hur långt Svenska Psykiatriska Föreningens utbildningsutskott (u.u) har 
kommit med de närmare rekommendationerna ang. målbeskrivningen. Våra tidigare 
grupparbeten står mycket som grund till ovan nämnda arbeten. Vi förbättrar och ger 
synpunkter till delmål 5-7´s rekommendationer som Raffaella skall vidarebefordra till 
u.u. Vi skall bl.a. ta upp i u.u om man skall ha vissa angivna tidsramar angående olika 
placeringar. 

2. Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet har gett ut rekommendationer ang. 
lärandemålet medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete under ST. Vi kommer att be 
Ewa Mattsson att skicka detta dokument till alla studierektorer för kännedom. 

3. Raffaella redogör om METIS-kurser. De som redan finns och de som är på 
planeringsstadium. 

4. Angående utländska läkare tar Stig-Arne upp att SoS anger att det är den svenska 
legitimations datum som gäller när man bestämmer om man går enligt den nya 
målbeskrivningen. Vi diskuterar att vissa som har haft sina utländska legitimationer 
samt arbetat som doktorer länge kan bli drabbade. Stig-Arne kommer att formulera ett 
utkast angående det. 

5. Raffaella informerar att det finns en arbetsgrupp inom Metis som försöker ta fram en   
psykoterapiutbildning som ligger i linje med behovet som utgår från de nya 
målbeskrivningarna. 

6. Michael tar upp att det kan vara problematiskt att SoS handläggning av 
”Specialistkompetens” ärenden kan ta alltför lång tid. 

7. Nästa ”Studierektorsträff” skall vara den 8/2 2010 kl.10.00-15.00. SKRIV IN redan nu 
i almanackorna. Närmare kallelse och meddelande av var vi skall vara  kommer att 
komma! 

8. Om ni har några punkter som ni vill ta upp under nästa möte var vänliga och maila det 
till Raffaella (raffaella.bjorck@sll.se) eller Elina (elina.sarasalo@sll.se).  

 
 
 
Vid pennan 
Elina Sarasalo  
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