
Protokoll telefonmöte ST-rådet 180608, kl 13:00 

 

Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Erika Kyhlberg, Erik Ahrenby, Margareta Risborg, Johanna 

Eriksson. 

 

1. Ordförande har ordet 

Rapport från årsmötet 8/5 i Jönköping och senaste styrelsemötet 4/6. Bla pågår diskussioner 

på flera nivåer vad gäller kunskapsstyrning och vilken roll rehabiliteringsmedicin har, liksom 

vilka programområden som är aktuella för rehabiliteringsmedicin. Från regeringen pågår 

kartläggning av bristen på specialistläkare där SFRM går ut med enkät till landets 

verksamhetschefer. Kommer under kommande år att diskuteras ev avgiftsfri Rehabvecka för 

ST-läkare då föreningen går med överskott.  

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Mattias Hill ska föreläsa på AT-tinget i Skåne i november under temat ”dolda 

funktionsnedsättningar”, vilket även är en del i synliggörandet av Rehabiliteringsmedicin som 

specialitet. 

Jönköping skall vara en del i regional läkarutbildning och kommer därmed skapa en valbar 

kurs för läkarstudenter inom rehabiliteringsmedicin.  

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Man träffades i samband med Rehabveckan i Jönköping, ytterligare en fysisk träff blir av prel 

5/9. Man kommer prioritera arbetet med checklistor. Därefter är arbete med 

Specialistexamen aktuellt. Från ST-rådet får vi fortsatt genom Utbildningsgruppen driva 

kursfrågorna.  

Inget nytt avseende kroniska neurologiska sjukdomar, avvaktar över sommaren, därefter 

fortsatt se över situationen. En prioriterad kurs för många som snart är klara specialister.  

 

4. Agenda för ST-rådet 2018-2019 

Ings synpunkter kom in i samband med ST-dagen. Planeras en utvärderingsenkät, och där 

även ge utrymme för önskemål. I övrigt fortsatt arbete med synliggörandet av specialiteten, 

bevaka kurssituationen, driva behov av specialistexamen samt bistå Umeå i planeringen av 

nästa års ST-dag.  

 

5. ST-dagen 2019 

Sannolikt ej aktuellt att på ST-dagen försöka ersätta kurs i kroniska neurologiska sjukdomar, 

då det är ett för stort område. Förslag att inventera möjligheter att fokusera kring två teman: 

Sexologi och Fördjupad försäkringsmedicin/lagstiftning. Man stämmer i första hand av kring 

lokala förutsättningar/resurser. Mattias kollar med kollega erfaren på området. Hellre 

avgränsa temat och ha möjlighet att fördjupa sig än att hamna på en alltför ytlig nivå.  

 

6. Hemsidan/information 

Mattias Hill ny ansvarig i ST-rådet. Inget nytt i dagsläget. Bör tillsammans med 

Informationsansvarig för styrelsen och webmaster se över Kunskapsfliken och lägga ut 

uppdaterade litteraturlistor, internetresurser etc.  

 



7. Övriga frågor 

Ingenting 

 

8. Nästa möte 

23/8 kl 15-16, Skype/telefon 

 

Förslag att avvakta med fysisk mötesdag i Stockholm (vilket brukar äga rum i september) då 

Utbildningsgruppen skall ses på ett heldagsmöte. De flesta kommer närvara vid 

Rehabmetodik 17-19/9, prel beslut att ses i samband med det.  

 

Vid pennan: Daniel Dahlgren 


