
Protokoll möte ST-rådet 171116, kl 17.00 
  
  
 
Närvarande: Matilda Nordström, Daniel Dahlgren, Huan-Ji Dong, Sophie Jörgensen, Mattias Hill, Erik 

Ahrenby, Åsa Jidhage.  

1. Ordförande har ordet  

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse:  

Man försöker värva fler specialister till Utbildningsgruppen.  

Rehabveckan kommer att bestå av tre teman: Funktionella tillstånd, amputationer, 3e temat 

är ej bestämt.  

Vetenskaplig sekreterare i SFRM önskar att ST-läkare ska presentera sitt vetenskapliga 

arbete/doktorsavhandling muntligt eller som poster och delta i paneldebatt under 

Rehabveckan.   

Övrigt: ST-rådet skall under pågående kurs ”Rehabilitering vid långvarig smärta” ge 

information om ST-dagen/Rehabveckan, om möjlighet att presentera vetenskapligt arbete, 

om ST-rådets arbete, samt om hur nyblivna ST-läkare får del av information till ST-

läkarnätverket. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Synliggöra rehabmedicin utåt uppdatering:  

Karolina af Ekenstam har blivit kontaktad av Moderna Läkare, oklart hur långt man kommit 

med intervju. 

AT-stämman 12-13/4 2018: SFRM har godkänt medverkan av ca 4 ST/specialister från 

Stockholm. 

Diskussion kring hur man kan synliggöra rehabmedicin under grundutbildningen. 

Mattias Hill ska efterhöra om det finns möjlighet att representera rehabmedicin på 

Framtidens Specialistläkare. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Man har inte haft något möte sedan senaste ST-rådsmötet. Skrivelse har skickats till 

Socialstyrelsen där SFRM har meddelat vilka SK-kurser som önskas och när. 

Checklistor för målbeskrivning för ST 2015: Arbetet har inte kommit igång. 

 

4. ST-dagen 2018 i Jönköping 

Fokus på delmål 10 (”Att kunna handlägga rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelse- 

och stödjeorganen”). Erika Kyhlberg kommer att vara kontaktperson för ST-dagen och ska 

integreras i ST-rådets arbete. Matilda Norström kontaktar arrangörerna för att meddela att 

tid behöver avsättas för ST-läkarnätverksmöte och kvällsaktivitet under ST-dagen.   

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information  

Arbetet fortgår. Länkar till litteratur om ryggmärgsskaderehabilitering kommer läggas upp 

inom kort. ST-rådets medlemmar uppmanas att skicka litteraturtips till Daniel Dahlgren. 

 

6. Nästa möte 

Telefonmöte fre 9/2 2018, kl 14-15.  

Telefonmöte 20/4 2018, kl 14-15.  

ST-nätverksmöte 7/5 2018, 16.30 
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7. Övriga frågor  

Rekrytering till ST-rådet: Finns behov av ytterligare 1 eller 2 medlemmar i ST-rådet. 

Tillkommer 2 ST-läkare från Umeå efter ST-dagen 2018. 

Diskussion kring lönefrågor. 

Kommande telefonmöten bör hållas via Skype. 


