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Till:
Ordföranden i samtliga specialitetsföreningar
Landets övergripande studierektorer via
landstingens och regionernas personaldirektörer

Inbjudan: Expertgrupp kring specialitetsövergripande
delmål i föreskriften om läkarnas ST
Just nu reviderar Socialstyrelsen föreskriften om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
En del av arbetet är att utforma specialitetsövergripande delmål. Det är delmål
som gäller för flera specialiteter och rör bland annat kommunikation, ledarskap,
medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete.
Socialstyrelsen anordnar workshoppar
Socialstyrelsen kommer att anordna workshoppar, där en expertgrupp tar fram
förslag till specialitetsövergripande delmål. Expertgruppen kommer att bestå av
specialistläkare och ST-läkare från olika specialiteter. Workshopparna kommer
att hållas i Stockholm under sammanlagt tre heldagar, den 13-15 januari 2014, i
internatform.
Förslag på lämpliga deltagare
Därför vill Socialstyrelsen få förslag på lämpliga deltagare till expertgruppen
från dig och dina kollegor. Deltagarna ska vara kliniskt aktiva, hysa ett särskilt
intresse för utbildningsfrågor och kunna delta vid samtliga ovannämnda dagar.
Expertgruppen ska bestå av totalt åtta experter. Socialstyrelsen strävar efter att
gruppen ska bestå av en blandning av läkare som
•

är specialister och ST-läkare

•

arbetar med medicinska specialiteter, kirurgiska specialiteter, laboratoriespecialiteter, psykiatri och allmänmedicin

•

arbetar på universitetssjukhus, länssjukhus och primärvård

•

är verksamma i norra och södra Sverige
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•

är verksamma i större och mindre orter

•

är forskningsaktiva (disputerade eller i senare delen av forskarutbildning) och inte är forskningsaktiva.

Vi strävar också efter en jämn spridning i kön och ålder.
Socialstyrelsen står för vissa kostnader
Socialstyrelsen bekostar
•

resor till och från Stockholm

•

förtäring under workshopdagarna

•

internatet.

Deltagarna får också ett bestämt arvode.
Information om varje deltagare
Vi vill ha följande information om varje föreslagen deltagare:
•

Namn

•

Ålder

•

Specialitet

•

Specialistläkare eller ST-läkare

•

Arbetsplats (vårdinrättning, ort, landsting eller region)

•

Disputerad (doktor, docent, professor), doktorand (i början, mitten eller
slutet av forskarutbildning) eller ej forskningsaktiv

Skicka förslag senast den 20 december
Vi behöver få ditt förslag på deltagare till expertgruppen senast den 1 november.
Mejla det till ragnhild.mogren@socialstyrelsen.se.
Beslut och inbjudan senast vecka 46
Vi meddelar expertgruppens sammansättning och skickar ut inbjudningar till
deltagarna senast vecka 46.
Har du några frågor?
Om du har några frågor kan du kontakta
Ragnhild Mogren, 075-247 37 63, ragnhild.mogren@socialstyrelsen.se
Utredare på Socialstyrelsen och medlem i projektgruppen för revideringen av
föreskriften om läkarnas ST, med särskilt ansvar för utformningen av de specialitetsövergripande delmålen
eller
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Febe Westberg, 075-247 65 04, febe.westberg@socialstyrelsen.se
Jurist på Socialstyrelsen och projektledare för revideringen av föreskriften om
läkarnas ST
Med vänlig hälsning
Projektgruppen för revideringen av föreskriften om läkarnas ST
genom Ragnhild Mogren
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