
Protokoll telefonmöte ST-rådet 180209, kl 14.00 
  
  
 
Närvarande: Matilda Nordström, Daniel Dahlgren, Huan-Ji Dong, Sophie Jörgensen, Mattias Hill, 

Mikael Waller 

1. Ordförande har ordet  

Rapport från senaste möte med SFRMs styrelse 15/1-2018:  

Diskussion kring AT-stämman och ST-dagen, vg se punkter nedan. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Synliggöra rehabmedicin utåt uppdatering: Intervju med Mikael Waller, Karolina af Ekenstam 

och Sophie Jörgensen kommer inom kort i Moderna Läkare.  

AT-stämman 12-13/4 2018: Representanter (4 ST/specialister från Stockholm) kommer att 

medverka och ge information om rehabmedicin.  

Mattias Hill har haft mailkorrespondens med Framtidens Specialistläkare för att efterhöra om 

det finns möjlighet att där representera rehabmedicin. De rekommenderar kontakt med 

ansvariga för AT-tinget istället, vilket Mattias Hill ska undersöka.  

Diskussion med Utbildningsgruppen ang ST-rådets förslag på kurser samt kurs för delmål 10: 

Utbildningsgruppen stödjer förslaget. ST-rådet ska tillsammans med Utbildningsgruppen 

verka för att kurserna genomförs.  

Planering kommande kurser: Kurs i ryggmärgsskaderehabilitering våren 2018, Rehabmetodik 

hösten 2018. Det är oklart om/när kursen Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar 

kommer att hållas. 

ST-rådets kursönskemål för 2019: Vuxenhabilitering: Matilda Nordström ska kontakta Monica 

von Heijne.  

Rekrytering till ST-rådet: Daniel Dahlgren kommer att ta över som ordförande och Mattias 

Hill som suppleant. 2 st ST-läkare från Umeå kommer ingå som ansvariga för ST-dagen 2019. 

Mikael Waller och Åsa Jidhage avgår som ST-rådets representanter i Utbildningsgruppen och 

det behövs efterträdare. Matilda Nordström kommer att ta kontakt med potentiella ST-

rådsmedlemmar.  

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Rapport från föregående möte: Många nya medlemmar i gruppen. Arbetet med att skapa 

checklistor för målbeskrivning ST 2015 har inte kommit igång men diskussion kring planering 

av hur arbetet ska läggas upp har påbörjats. 

Utbildningsgruppen ska arbeta vidare med utformning av Specialistexamen.  

 

4. ST-dagen 2018 i Jönköping 

Matilda Nordström kommer återigen att kontakta arrangörerna för att meddela att tid 

behöver avsättas för ST-läkarnätverksmöte under ST-dagen. Även om ST-dagen kommer att 

ge kursintyg för delmål 10 (”Att kunna handlägga rehabilitering vid skador och sjukdomar i 

rörelse- och stödjeorganen”) anser ST-rådet att vi bör verka för en kurs inom ramen för detta 

delmål i framtiden. 

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information  

Arbetet fortgår. ST-rådets kursplanering har lagts upp. Länkar till litteratur om 

ryggmärgsskaderehabilitering kommer läggas upp inom kort. Det kommer läggas upp 

information om kliniker där man kan auskultera/randa sig inom Vuxenhabilitering. 
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6. Nästa möte 

Telefonmöte 20/4 2018, kl 14-15 

ST-nätverksmöte 7/5 2018, 16.30 

 

7. Övriga frågor  

Diskussion kring vad som ska ingå i nästa informationsmail till ST-läkarnätverket.  

Daniel Dahlgren förbereder en PowerPoint-presentation över ST-rådets arbete under det 

gångna året, som redovisas vid ST-nätverksmötet under Rehabveckan. Presentationen mailas 

till ST-rådets medlemmar som kompletterar utifrån sitt respektive ansvarsområde, och 

färdigställs vid nästkommande möte.  


