Protokoll telefonmöte ST-rådet 180420, kl 14.00
Närvarande: Matilda Nordström, Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Mikael Waller, Åsa Jidhage, Erika
Kyhlberg

1. Ordförande har ordet
Möte med föreningen, inget särskilt att ta upp.

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll
AT-stämman 12-13 april 2018 i Stockholm genomförd med representanter från
Stockholm. Utställningen blev riktigt lyckad och rollups tas med till ST-dagen. Kontakt
togs också med representanter för podden ”AT-läkarna” som produceras i
Norrköping varför lämplig representant från Linköping planeras medverka i avsnitt.
Kontakt med AT-tinget Skåne tagen av Mattias Hill. Intresse finns att genomföra
utbildningsmoment t.ex. workshop eller föreläsning under AT-tinget. Exempelvis
workshop kring medicinska intyg eller handläggning av personer med långvarig
smärta.
3. ST-dagen
Erika Kyhlberg rapporterar att läget är under kontroll inför ST-dagen. Info ska komma
upp på hemsidan genom Mattias Wallin inkl litteraturlista. Dvs den litteratur som
rekommenderas från SFRM från checklistan för delmål 10. Lokaler för middag och
årsmöte är färdigt. Intyg färdigställda att få efter dagen. Marianne Lannsjö ska hälsa
välkomna och schemat justeras därmed.
4. Inför ST-nätverksmötet PP-presentation skall färdigställas.
ST-rådet inkl representanter för ST-dagen Jkpg/Umeå Erika och Johanna Eriksson ses
under lunchen på ST-dagen inför mötet och för att ”rapportera över” ST-dagen. PPpresentationen gås igenom utifrån tidigare mall. Inga större synpunkter utöver
utbildningsgruppens bidrag som kompletteras kring arbetet med checklistor till nya
målbeskrivningen.
Kommande ST-rådsstruktur läggs in för ST-rådet 2018. Daniel ordf och STrepresentant i SFRM:s styrelse, Mattias vice ordf och suppl i SFRM:s styrelse. Mikael
Waller tar upp frågeställning kring jämlik könsfördelning av ST-representanter i
SFRM:s styrelse, vilket anses önskvärt men det saknas kandidater. Mikael tar också
upp att det ideala vore att ordf och vice ordf valdes in vartannat år i SFRM:s styrelse
då mandatperioden är 2 år. Som sekr föreslås Sophie Jörgensen. Utbildningsgruppen
fortsatt Huan-Ji, och Erik föreslås. Erika anmäler sig till att vara med i
utbildningsgruppen. Johanna föreslås som ledamot. Mattias tar över Daniels arbete
med hemsida och mailutskick.
5. Utbildningsgruppen
Inget nytt att ta upp från senaste mötet i utbildningsgruppen. Under det gångna året
inga större händelser att rapportera i övrigt. Planeringen för att påbörja arbetet med
checklistor till nya målbeskrivningen fortgår.
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6. Kurser
Angående arrangerande av kurs i Kroniska neurologiska sjukdomar har kontakt tagits
med tilltänkt kurshållare Jan Lexell utan nya besked. Aktuellt med annan arrangör då
kursen inte har hållits trots preliminärt varit planerad sedan länge? Till
Rehabiliteringsmetodikkursen rapporteras få vara anmälda. Ett påminnelsemail är
skickat sedan tidigare. Angeläget att fylla kursplatser för SK-kurser varför det beslutas
att Daniel skriver nytt infomail till ST-nätverket.
7. Hemsidan
Inget tas upp
8. Övrigt
Inget tas upp
9. Nästa möte
Lunchmöte ST-dagen 7 maj, Jönköping. ST-nätverksmöte 16-17

