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PROTOKOLL  
ST-RÅDET 
Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF 
6-7 februari 2014, Uppsala 
 
 
Närvarande   Brynja Jónsdóttir, Malmö (BJ) 

Helga Asgeirsdottir, Göteborg (HA) 
Jacob Crafoord, Örebro (JC) 
Natalija Carek, Linköping (NC) 
Saba Raouf, Falun (SR) 
Shadi Amid Hägg, Uppsala (SAH) 
Sofia Kemi, Umeå (SK) 
Vasiliki Megadimou, Stockholm (VM) 

 
1. Mötets öppnande 
HA förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av mötessekretarerare 
BJ valdes till mötessekreterare.  
 
3. Introduktion och presentation 
Presentation av varje deltagare samt arbetssituationen på respektive lungklinik.  
Redovisning av kartläggningen av ST läkare i lungmedicin som gjordes 2012 där man 
identifierade några punkter som behövde arbetas mer med t.ex. kursutbud och platser på 
kurser som redan finns. 
 
3. Utbildning 
Vad vill vi påverka och prioritera? 
På uppdrag av studierektorsgruppen gjordes en genomgång av socialstyrelsens förslag på 
kursämnesbeskrivningar inom lungmedicin. Förslag till förändringar inom 
kursbeskrivningarna vidarebefordras till SLMF:s utbildningsansvarige.  
Sammanfattning av övriga kommentarer avseende kurser: 
 - Svårt att rekommendera när under ST en kurs ska utföras (tidigt, mitten, slutet) då det 
beror på hur den individuella ST:n är upplagd.  
- Tveksamhet till att andra specialiteter skall behöver kurser som anordnas av lungläkare 
för blivande lungläkare. Risken finns att socialstyrelsen försöker gynna andra specialiteters 
kursutbud också på bekostnad av lungläkarens behov.  
- Vi är på rätt väg och stödjer att vi vill hålla kurserna på vårat bord, dvs betalkurser där 
lungmedicinare prioriteras. Vi kan göra en allmän rekommendation på hemsidan för ST 
plan vad gäller placeringar och kurser. Kurserna skall spridas ut på olika tidpunkter på året 
för att så många som möjligt kan gå med på olika kurser. 
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4.  Nätverk för alla lung- ST läkare 
Viktigt med ett forum för kommunikation mellan ST-läkarna. En Facebookgrupp är skapad, 
alla försöker på olika sätt sprida information om gruppen för att så många ska hitta dit 
(maila medlemmar i SLMF & SYLF, berätta på kurser & lungkongressen).  
 
5.  Hemsidan (ST forum) 
- Anslagstavlan skall fyllas på   

Länk till Svensk internmedicinsk förening 
Exempel på utbildningsplan och rekommendationer på längd av randningar och 
vilka randningar man bör göra.  
Exempel på specialistexamen. 
Information om medlemmarna i ST-rådet och kontaktuppgifter.  

 
6. ST råd - skall vi fortsätta och i vilket form? 
Beslutades att 1 ST-läkare från varje universitetsort (=7) samt 2-3 ST-läkare från mindre 
sjukhus ska ingå i ST-rådet.   
Beslutades att möte 1 ggr/år; 1-2 dagar är en bra utgångspunkt för möten men att behovet 
ska utvärderas inför varje möte.  
 
ST-rådets uppdrag: 

a. Att skapa nätverk mellan ST läkare i lungmedicin i Sverige.  
b. SLMF´s organ för utbildningsfrågor - delta i utveckling och förbättring av ST 

utbildningen. 
c. Delta i utveckling av SLMF´s hemsida.  
d. Delta i att se till att det finns förnyelse inom ST läkargruppen (vi är 

bekymrade över att det verkar finnas alt färre ST läkare som intresserar sig 
för lungmedicin samtidigt som behovet för nya specialistläkare är enormt). 
 

7. Hur kan vi göra lungmedicin till en mer attraktiv specialitet?  
- Genom forskning – att göra den mer synlig och rekrytera unga läkare till forskning. 
- Presenter våra patienter och hur vi jobbar på andra kliniker, för att undvika eller minska 
frustration från andra kliniker.  
- Att göra ingrepp mer synliga för de som randar sig på lungmedicin.  
- Bättre ledarskap inom yrket – det måste prioriteras att anställa ST läkare för att fönya 
lungläkarekåren. Arbetsuppgifterna har ändrats och man har lämnat över många 
arbetsuppgifter till andra specialiteter. Detta är en utveckling vi inte vill att skall fortsätta.  
- Högre lön för ST läkare och bra förebilder. Försöka få in folk tidigt i karriären och inte 
missköta de som vikarierar. Sköt om varandra också. 
 
 
Vid pennan:        Justerat av:  
Brynja Jónsdóttir      Shadi Amid Hägg 
 
 


