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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) 

1. Ordförande har ordet 

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse 15/2 

Richard Levi har fullgjort sitt mandat som ordförande i Utbildningsgruppen, ny ordförande 

kommer att tillsättas. 

Lund kommer att hålla Smärtkurs v 46 2017: 13/11-17/11 (ansvariga: Hans Westergren och 

Marcelo Rivano). Webbansvarig informerar ST-läkarnätverket via mail. 

Wolfram Antepohl önskar en nordisk kurs i ryggmärgsskaderehabilitering som troligen 

kommer att anordnas 2018. 

Rehabveckan 2018 hålls i Jönköping under maj månad. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

a. Rapport ang ST-rådets förslag till Utbildningsgruppen enligt föregående mötes 

protokoll 

Se punkt 3a. 

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

universitetsklinikerna  

Information kan läggas ut på hemsidan. 

c. Studierektorsnätverket 

Första träffen kommer hållas under Rehabveckan 2017. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

a. ST-rådet har påtalat att fler troligen kommer anmäla sig till Specialistexamen om det 

finns tydliga instruktioner på hemsidan, exempelfrågor mm. Dock önskar man från 

Styrelsens sida klara indicier på att intresse finns innan man inleder ett stort arbete 

med examen. Uppsatsmomentet i examen kan komma att tas bort.  

b. Planerade kurser  

- Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar: Distanskurs ht 2017. 

Jan Lexell, Lund.  

- Rehabilitering vid långvarig smärta: v 46 2017 

Hans Westergren och Marcelo Rivano, Lund  

- Rehabiliteringsmetodik: Ev vt 2018 

Jan Lexell och Marcelo Rivano, Lund. 

 

4. ST-dagen 2017:  

- Presentation av ST-rådets arbete under det gångna året diskuteras och färdigställs.  

- Beslutas att närvarande representanter fortsätter i ST-rådet även under nästa år. 

- Representanter för ST-dagen 2018 skall väljas in i ST-rådet vid ST-nätverksmötet under 

Rehabveckan.  

 

5. ST-rådet fortsätter driva frågan om att nya checklistor för SOSFS 2015 ska utarbetas.  

 

6. Hemsidan: Uppdatering/information 

- Ordförande och webbansvarig arbetar med att gå igenom de delar som är relevanta för ST-
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läkarna och ge förslag på hur de kan omarbetas.  

- Länkar till utvärderingsinstrument (tex 360 grader/sit-in) bör enligt Utbildningsgruppen 

komma från respektive landsting och kommer därför inte att läggas upp på hemsidan. 

 

7. Nästa möte 

Stormöte under Rehabveckan 

Telefonmöte 2/6 kl 14.00 

 

8. Övriga frågor  

Inget övrigt diskuterades. 

 

Vid protokollet: Sophie Jörgensen 


