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Det finns mycket man kan säga om riksstämman.
För att ta några exempel: i år blir det 87 symposier,
50 sektionssymposier, 37 gästföreläsningar och 24
företagssymposier. För att inte tala om det som
dessutom händer inom sektionernas program med
postrar, föredrag och möten, i Konst & Läkekonst,
på Stora scenen och Caféscenen, hos utställarna
och vid alla personliga möten!

Övergripande samtal
Två tankar har särskilt väglett riks-
stämmodelegationen i år. För det
första, en specialisering som blir
inåtvänd skapar en risk för
minskat inflytande och, för det
andra, behovet av samordning
ökar exponentiellt med graden
av specialisering. Riksstäm-
man måste erbjuda något mer
än sektionernas vår- och höst-
möten, och vi vet att detta »nå-
got mer« är just de gemensamma
och specialitetsövergripande sam-
talen, samtal om hur vi tillsammans
skapar en god vård för olika sjukdomar. 

Ny indelning underlättar IPULS-granskning
Den indelning av symposierna i Sjukdomsområ-
den och Allmänna områden som vi därför gjort i år
har också underlättat den IPULS-granskning som
efterfrågats i flera år. På försök har vi inför årets

stämma fått en granskning av områdena hjärt-,
kärl- och lungsjukdomar och cancersjukdomar. Vi
hoppas att detta ska göra det lättare för ST-läkare,
studierektorer och verksamhetschefer att motive-
ra medarbetarnas deltagande på stämman. 

Fler sektioner arbetar gemensamt 
Vi hoppas inför kommande års stämmor att

kunna arbeta vidare med att utveckla
formen i syfte att förtydliga innehål-

let. Vi ser att vårdens kunskapsstyr-
ning (alltså som en styrningsform

parallell med ekonomistyrning)
kommer att formuleras snarare
kring det processuella sjuk-
domsperspektivet än kring det
strukturella specialistperspek-
tivet. Inom delegationen vill vi
öka möjligheten för fler sektio-

ner att tillsammans forma ge-
mensamma programpunkter

just för att stödja det multidisci-
plinära samtalet. 

Riksstämman hjälper till att bära
fram en bra bild av det engagemang och

ansvar för kunskapsbildning och kunskaps-
styrning för individ och samhälle som är grundläg-
gande för den svenska läkarkåren. 
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