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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), Mattias Hill (ledamot), 

Johan Alinder (representant för studierektorsnätverket) närvarande kl 15-16. 

1. Ordförande har ordet 

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse 28/8 

- I samband med Rehabveckan vill man dela ut ett stipendium för bästa vetenskapliga 

arbete under ST – resestipendium på 10 000 kr. Daniel Dahlgren kommer att maila ut 

kriterier för detta till ST-läkarnätverket. Styrelsen önskar även att man skickar in 

vetenskapliga posters för att ställa ut under Rehabveckan. 

- Socialstyrelsen kan inte tillgodose kurser som täcker alla områden för samtliga 

specialiteter – ansvaret ligger till stor del på de olika föreningarna att ordna kurser. 

Därför viktigt att SFRM driver att kurser ges regelbundet. ST-rådet har fått i uppdrag att 

sammanställa vilka kurser som gått och vilka som behövs framöver, se punkt 8.  

- Förändringar i Utbildningsgruppens sammansättning: Ordförande är Anna Saric. Richard 

Levi är senior advisor. Wolfram Antepohl (SPUR-samordnare) och Hans Westergren är 

seniora representanter och ytterligare en specialist är tillfrågad.  

- Monica von Heijne informerar om att man kan kontakta henne för auskultation/randning 

inom Vuxenhabilitering i Stockholm om man inte kan auskultera på hemorten.  

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Se övriga punkter 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Planerade kurser  

- Rehabilitering vid långvarig smärta: v 46 2017; Avgiftsfinansierad kurs som söks via 

arrangören. 

Hans Westergren och Marcelo Rivano, Lund  

- Nordisk kurs i ryggmärgsskaderehabilitering: Prel v 20 2018; Avgiftsfinansierad kurs som 

söks via arrangören. 

Wolfram Antepohl, Linköping 

- Rehabiliteringsmetodik: 17-19 Sep 2018; SK-kurs som söks via Socialstyrelsen. 

Jan Lexell och Marcelo Rivano, Lund. 

- Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar: Vt 2018; Avgiftsfinansierad kurs som 

söks via arrangören. 

Jan Lexell, Lund. 

Övrigt 

Arbetet med anpassning av checklistor till de nya delmålen ännu ej påbörjat.  

4. ST-dagen 7 maj 2018 i Jönköping 

Rehabveckan 7-9 maj 2018, ST-dagen 7 maj – info kommer att gå ut till ST-läkarnätverket. 

Tema för ST-dagen utgår från delmål 10 (Att kunna handlägga rehabilitering vid skador och 

sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen). Jan Burensjö och Björn Börsbo ansvariga för veckan, 

inkl ST-dagen. Man kommer att kontakta ST-rådet vid behov av hjälp med planeringen.  

 

5. Synliggöra rehabmedicin utåt 

Artikel i Moderna Läkare:  
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Mattias Hill har varit i kontakt med Moderna Läkare som verkar intresserade, men de har 

inte kontaktat de som var föreslagna (Sophie Jörgensen och Mikael Waller) som 

”frontfigurer”. Önskvärt att visa på bredden inom rehabiliteringsmedicin – vore bra att man 

även intervjuar någon med intresse för Smärtrehabilitering – Matilda Nordström ska 

efterhöra om intresse finns i Stockholm.   

 

AT-stämman 12-13 april 2018:  

Vore bra om representanter både från ST-rådet och SFRM kan vara med som utställare. 

Matilda Nordström ska föra frågan vidare till SFRMs styrelse och försöka rekrytera kollegor 

från Stockholm att vara med vid stämman. 

 

6. Telefonmöte med ordförande i Studierektorsnätverket: Johan Alinder  

Studierektorsnätverkets roll: 

Initiativet kom vid Rehabveckan 2016 och det hölls ett möte i april 2017, tyvärr bara 5 

studierektorer (av 18) som kunde närvara. Man gick då igenom studierektorernas 

ansvarsområden, tex se att ST-handledare har relevant utbildning, se över internutbildning 

och kompetensutvärdering. Framöver planeras regelbundna möten, upprättande av en 

maillista för att kunna diskutera studierektorsuppgifter mm, samverkan med 

Utbildningsgruppen.  

Internutbildning:  

På hemsidan finns exempel på hur internutbildning kan läggas upp. Finns enl 

Studierektorsnätverket möjlighet att utforma lokala kurser för att kunna uppfylla delmål.   

SPUR:  

Inte primärt en fråga för Studierektorsnätverket, ansvaret ligger hos klinikerna. 

Kompetensutvärdering under ST:  

Viktig fråga för nätverket att driva. Handledarna får utbildning i detta men viktigt att de har 

stöd hos Studierektorsnätverket när det gäller att använda dessa instrument i vardagen.  

Studierektorsnätverket ska verka för att hitta former för kompetensutvärdering regelbundet 

under ST, med kulmen i specialistexamen.  

Tid för inläsning:  

Rehabledardagarna kan vara ett forum för att diskutera detta. Beslutet om hur mycket tid 

som kan avsättas ligger hos respektive klinikledning. 

 

7. Hemsidan: Uppdatering/information 

Hemsidan har nu uppdaterats och under fliken Utbildning har tillkommit mycket matnyttig 

information, bland annat information om delmål, specialistexamen och en sammanställning 

av blanketter som behövs för att ansöka om specialistkompetens. Förslag på vissa 

uppdateringar och omstruktureringar på sidorna som riktar sig till ST-läkarna diskuteras.  

 

8. Kurser 

- Rimligt med 2-3 kurser per år. Ett dokument sammanställs med hur ofta kurserna 

(Smärtrehabilitering, Ryggmärgsskaderehabilitering, Rehabiliteringsmetodik, 

Hjärnskaderehabilitering, Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar, 

Vuxenhabilitering) gått sedan 2014 och när ST-rådet önskar att de ska gå framöver tom 

2021. Dokumentet ska diskuteras med Utbildningsgruppen. 

- ST-rådet efterlyser en kurs för att kunna uppfylla delmål 10 vilket ska tas upp med 

Utbildningsgruppen. Det finns kurser men dessa prioriterar ej rehabläkare, varför SFRM 
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bör stödja en kurs för delmål 10. Mattias Hill och Sophie Jörgensen ska efterhöra 

möjligheter till kurs inom delmål 10 i Skåne.  

- ST-rådet anser att Socialstyrelsen på sikt bör ändra målbeskrivningen så att det blir krav 

på kurs i Vuxenhabilitering.  

 

9. Nästa möte 

Torsdag 16/11, ca kl 17.00 (i samband med kurs i Smärtrehabilitering).  

Telefonmöte fre 9/2 2018, kl 14-15.  

Telefonmöte 20/4 2018, kl 14-15.  

 

10. Övriga frågor  

Nyrekrytering till ST-rådet: 

Behov av 3 nya representanter i ST-rådet och 2 st från Umeå för att anordna ST-dagen.  

 

Vid protokollet: Sophie Jörgensen 


