
Protokoll ST-rådsmöte via telefon  170111  
 

Närvarande: Matilda Nordström (ordförande), Daniel Dahlgren (webbansvarig) Åsa Jidhage (ST-

representant i Utbildningsgruppen), Sophie Jörgensen (sekreterare), Huan-Ji Dong (ST- representant i 

Utbildningsgruppen), Mikael Waller (ST- representant i Utbildningsgruppen), Karin Edberg (ansvarig 

ST-dagen 2017), Carl Sjöström (ansvarig ST-dagen 2017).  

1. Ordförande har ordet 

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse:  

Telefonmöte i december: Ordförande presenterade vad ST-rådet diskuterat kring 

Specialistexamen vid föregående ST-rådsmöte (september 2016) och kort kring den enkät 

som skickats ut till samtliga ST-läkare. Resultaten av denna ska diskuteras inom ST-rådet och 

sedan presenteras för styrelsen.  

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

a. Enkät till ST-nätverket  

Utifrån svaren på enkäten framkommer följande: 

- ST-rådet bör verka för en mer enhetlig ST-utbildning över hela landet. 

- Behov av ett enhetligt upplägg för hur internutbildning kan utformas.  

- Önskemål om (mer) såväl extern som intern utbildning och schemalagd studietid.  

- Det finns ett intresse för Specialistexamen.  

- Behov av att tydliggöra vad som ingår i Specialistexamen för att möjliggöra 

förberedelser. Önskemål om frågebank.  

Ovanstående ska diskuteras vid Utbildningsgruppens telefonmöte under v3. 

Enkätsvaren kommer att skickas till samtliga mötesdeltagare i förväg.  

 

ST-rådet föreslår följande:  

- Att Utbildningsgruppen och Studierektorsnätverket arbetar med att ta fram 

rekommendationer för hur internutbildning kan läggas upp.  

- Att rekommendationer kring schemalagd studietid, internutbildning och exempel 

på kompetensutvärdering (tex 360 grader/sit-in) bör komma från 

Utbildningsgruppen.  

- Att informationen om Specialistexamen på hemsidan uppdateras.  

- Att Utbildningsgruppen prioriterar önskemålet om frågebank.  

- Att kravet på uppsats som del i Specialistexamen bör utgå då samtliga ST-läkare 

skriver ett vetenskapligt arbete. 

b. Återkommande utbildning för och av rehab-ST via videolänk utgående från 

universitetsklinikerna  

I Region Östergötland hålls inom rehabiliteringsmedicin en utbildningsaktivitet som 

innebär en serie ”ST-seminarier”. ST-rådet föreslår att information om denna skulle 

kunna läggs ut på hemsidan så att man inom respektive region kan utforma liknande 

utbildningar. Förslaget skall diskuteras med Utbildningsgruppen.  

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Planerade kurs/kurser för 2017.  

- Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar:  

Jan Lexell i Lund anordnar som en distanskurs under ht 2017. 

- Rehabilitering vid långvarig smärta:  

Kontakt ska tas med Smärtrehab i Lund och Uppsala för att efterhöra om det finns möjlighet 
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att ordna kurs specifikt riktad till vår specialitet under 2017.  

Ola Svensson, Danderyd är ev intresserad av att anordna kurs, men detta kan ske tidigast 

2018.  

Kontakt ska tas med Richard Levi för att diskutera alternativ till kurs.  

Det finns en kurs i Ortopedisk medicin riktad till läkare (Sandviken, mars och maj), som kan 

ersätta delar av utbildningsmålet ”Att behärska rehabilitering vid långvarig smärta”. ST-

nätverket kommer att få information via mail om denna kurs och eventuella andra kurs-

alternativ.  

 

4. ST-dagen 2017 

Följande föreläsare är bokade:  

Joanne Dahl, psykolog och specialist på ACT och smärta.  

Johan Widenfalk, neurofysiolog. 

Kommer även bli en föreläsning om inneliggande smärtrehabilitering. 

ST-nätverksmötet:   

ST-rådet skall informera om att Socialstyrelsen kräver kursintyg för måluppfyllelse av delmål 

om detta är angett som del av uppföljningen av metoder för lärande.  

 

5. Studierektorsnätverket 

Arbetet med att bilda ett nätverk har ännu inte påbörjats. 

 

6. Genomgång av ST-enkäten  

Se punkt 2a. 

 

7. Nationell studiecirkel 

Se punkt 2b. 

 

8. Hemsidan: Uppdatering/information 

- Ordförande och webbansvarig ska gå igenom de delar som är relevanta för ST-läkarna och 

ge förslag på hur de kan omarbetas.  

- Diskussion kring att lägga upp länkar till utvärderingsinstrument (tex 360 grader/sit-in).  

- Påminnelse om att registrering för Rehabveckan 2017 öppnar kommer inom kort att skickas 

ut till ST-nätverket. 

 

9. Kommande möten 

Planeras i anslutning till kurs i Hjärnskaderehabilitering respektive Rehabveckan:  

Tid: 14/3 kl 17  

Plats: Danderyd 

Tid: 3/4  kl 16  

Plats: Uppsala 

 

10. Övriga frågor  

Inget övrigt diskuterades. 

 

Vid protokollet: Sophie Jörgensen 


