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Ämne:

Medicinska riksstämman - planering

Hej!
Här kommer information om planeringen av årets Riksstämma. Välkomna också med programförslag senast
den 15 mars.

Planering av årets Medicinska riksstämma
5-6 december 2013 Stockholm Waterfront
Arbetet med Medicinska Riksstämman 2013 har startat. Baserat på Sällskapets kärnvärden
vetenskap, utbildning, kvalitet och etik deltar Delegationen för Medicinska riksstämman i att
utveckla mötet och erbjuda en plattform för vetenskapliga föredrag och aktuella övergripande hälsooch sjukvårdsfrågor. Vi har arbetat utifrån behov av omfattande förnyelse av form och innehåll, för
att Riksstämman ska få fortsätta att vara den viktigaste mötesplatsen för fortbildning för läkare.
Sällskapet har bjudit in till en dialog om mötets möjligheter och en undersökning bland målgrupp
och intressenter har genomförts. Det framkom vid möte i Delegationen och en workshop med
sektionerna i mitten av januari att man gärna ser ett sektionsövergripande tvärvetenskapligt program.
En arbetsgrupp har haft i uppdrag att arbeta fram förslag till alternativ struktur och innehåll och
förslaget har nu godkänts av SLS nämnd.
Vetenskapligt program
Nytt för i år är att vi planerar ett program där vi önskar förslag på programpunkter som
kombinerar flera sektioner – gärna kliniskt relevanta uppdateringar eller nya riktlinjer. Vi ser
därför gärna att varje sektion föreslår program i samarbete med minst två andra sektioner, och
kommer prioritera förslag som är tydligt övergripande tvärsektionellt och gärna kopplat till frågor
som drivs i SLS delegationer och kommittéer.
Vi önskar även förslag på programpunkter där ämnet går som en röd tråd och kombinerar
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föreläsningar såsom State of the art eller Pros and cons-debatter med workshops, Meet the
expert och gästföreläsare. Exempelvis ser vi gärna att inbjuden gästföreläsare ges möjlighet att
kombinera en föreläsning med en eller ett par andra programpunkter.
Den 15 mars sista dag för anmälan av förslag till vetenskapligt program
o Föreläsning State of the art
o Föreläsning Pros and cons
o Symposium
o Workshop
o Gästföreläsning
o Meet the expert
o ST-kurser och workshops med deltagarbevis
o Debatt
Ämnesområden och SLS kärnvärden
Indelningen av symposier och gästföreläsare fortsätter att ske i ämnesområden samt baserat på
Sällskapets kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Vår ambition är att SLS
delegationer (forskning, utbildning och etik) och kommittéer (säker vård, IT, språk, medicinsk
kvalitet, läkemedelsfrågor) bidrar i programmet utifrån sina arbeten. Här kan det finnas skäl för
sektionerna att vilja ansluta. Läs mer om delegationerna/kommittéerna på http://www.sls.se/OmSLS/Organisation/Kommitteer/
Planering av aktiviteter för ST-läkare
Riksstämman har stor betydelse för utbildning av ST-läkare och fortbildning av specialister. Hela
Riksstämman 2012 var IPULS-granskad, och vi har de senaste åren haft ett par regelrätta,
certifierade SK-kurser som en del av Riksstämman. I år kommer vi prioritera de vetenskapliga
programpunkter som även utformas som kurser över flera ämnesområden, med definierade delmål i
ST-utbildningarna.
Förslag till inbjudan av utländska föreläsare
Svenska Läkaresällskapet bidrar till kostnaderna för inbjudan av utländska föreläsare. Observera att
man företrädesvis bör inbjuda unga, spännande och kontroversiella gästföreläsare som kan locka
många åhörare, även från flera sektioner. Delegationen kommer prioritera utländska föreläsare som
även ingår i övrigt program såsom workshops eller Meet the expert. Ett maxbelopp kommer att
ställas till förfogande per inbjuden föreläsare.
Programförslag
Blanketten för anmälan av förslag till programpunkter finns på www.riksstamman.se. Vi önskar
dessa till eva.kenne@sls.se senast fredagen den 15 mars. Delegationen kommer att ha sitt
sammanträde den 8 april för att diskutera programmet. För att ge delegationens ledamöter tid att ta
kontakt med utsedda moderatorer och ansvariga inom sektionerna, måste programpunkterna vara
anmälda senast detta datum!
Posterutställning och sektionernas program
Det här året kommer det vetenskapliga programmet fokusera på övergripande program-punkter av
intresse för flera sektioner. SLS har noterat ett lågt intresse för sektionernas egna program och
postersessioner och kommer sannolikt inte anordna dem i år, men vi önskar synpunkter på detta och
återkommer med mer information innan sommaren.
Återkoppling av deltagande
För att tillmötesgå behovet av att redogöra för deltagande i fortbildning undersöks f n möjligheterna
att registrera deltagande i olika aktiviteter och att utfärda bevis på deltagande i någon form, för att
bland deltagare bland annat skall kunna tillgodoräkna deltagande som obligatoriskt element i vidare
och fortbildning.
Information om Riksstämman
Sällskapets medlemstidning SLS Aktuellt som skickas ut i början av maj kommer innehålla
information om det vetenskapliga programmet. Löpande information om årets Medicinska
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riksstämma finns på www.riksstamman.se.
Med vänlig hälsning,
Catarina Almqvist Malmros
Generalsekreterare och ordförande i Riksstämmedelegationen
catarina.almqvist@ki.se

2013-02-21

