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Närvarande: Åsa Jidhage (repr utbildningsgruppen), Daniel Dahlgren (webbansvarig), Sophie 

Jörgensen (sekreterare), Mikael Waller (repr utbildningsgruppen) 

 

1. Ordförande har ordet  

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse: tel möte 29/5  

Anna Saric har blivit invald i SFRMs styrelse och är nu ordförande i Utbildningsgruppen. Hon 

kommer inom kort att sammankalla till möte. Aktuella frågor för Utbildningsgruppen är hur 

arbetet med checklistorna för 2015 ska fortgå och planering kring Specialistexamen.  

Förhoppningen är att få ihop en examen tidigt 2018, under förutsättning att det 

vetenskapliga arbetet stryks och att en frågebank för inläsning finns tillgänglig.   

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Studierektorsnätverket:  

Arbetet har inte riktigt kommit igång. Johan Alinder ska bjudas in att delta vid nästa fysiska 

möte med ST-rådet.  

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Planerade kurs/kurser: 

Rehabilitering vid långvarig smärta kommer att ges under v 46. 

Rehabmetodik har av SFRM föreslagits till Socialstyrelsen att upphandlas som en SK-kurs, och 

kommer troligen ges under våren 2018.  

Kurs i ryggmärgsskaderehabilitering kommer troligen ges sen vår-tidig höst 2018 i Linköping. 

Även deltagare från andra nordiska länder kommer att bjudas in. 

Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar – datum ej fastställt. 

 

4. ST-dagen 2017:  

Utvärderingen gås igenom. Överlag positiva omdömen och relevanta förslag på teman till 

2018. ST-rådet anser att temat för dagen bör täcka in ämnesområden som är svåra att 

tillgodogöra sig genom de övriga kurserna.  

 

5. ST-dagen 2018 Jönköping 

Planering. Tema? Datum?  

Ansvariga för ST-dagen 2018 ej närvarande vid dagens möte. Ordförande kommer att maila 

dem och efterhöra hur planeringen fortskrider.  

Preliminärt datum: 16 maj 2018 (Rehabveckan 16-18 maj). 

 

6. Hemsidan: Uppdatering/information 

Webbansvarig har gjort ett förslag på hur webbsidan kan uppdateras och göras tydligare. 

Förslaget ligger nu hos den som är ansvarig för sidans design.  

 

7. Frågor att driva nästa år: 

ST-dagen, specialistexamen, checklistor målbeskrivning 2015: 

Se ovan  

Hur kan vi synliggöra rehabiliteringsmedicin utåt?  

Ledamot Mattias Hill ska tillfrågas om att göra en inventering av forum där 

rehabiliteringsmedicin kan marknadsföras. Exempel som diskuteras är evenemang som 
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anordnas av SYLF, Karriärkvällar för läkare och AT-stämman.  

 

8. Datum för höstens möten 

Preliminärt fysisk träff i september, webbansvarig skickar ut Doodle. 

 

9. Övriga frågor  

När kommer sommaren? 

 

 

Vid protokollet 

Sophie Jörgensen 


