
Protokoll möte ST-rådet 181022, kl 15-16 via Skype    

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

Karin Holmström, Huan-Ji Dong, Sophie Jörgensen 

  
 

1. Ordförande har ordet  

Rapport från SFRMs senaste styrelsemöte (via telefon): SFRM jobbar vidare med 

administrering av sin medlemsförteckning.  

ST-rådet kommer få medel från SFRM för att stå på AT-stämman till våren 2019.  

Gunilla Brodda Jansen kommer att skriva i Läkartidningen om samarbete inom 

cancerrehabilitering.  

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Se övriga punkter. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Har planerat möte 21/11 i Stockholm för att gå vidare med de nya checklistorna för ST2015. 

ST-rådet är eniga om att Specialistexamen bör prioriteras när arbetet med checklistorna är 

klara.  

Kurssituation: Daniel Dahlgren ska maila Jan Lexell ang formen för kursen Kroniska 

neurologiska sjukdomar. Man har föreslagit primärt en web-baserad kurs (se föreg mötes 

protokoll) men ST-rådet anser att det även behövs en fysisk träff för att få ett nödvändigt 

kliniskt kunskapsutbyte kring dessa sjukdomar. Viktigt att det fastställs datum för kursen och 

hur mycket tid som krävs för godkänd kurs.  

Diskussion kring att det behövs mer specificerade mål för det vetenskapliga arbetet. 

 

4. ST-dagen 2019 

Planering fortgår och kontakt är tagen med föreläsare. Möten med potentiella föreläsare 

inom både sexologi (urolog och endokrinolog) och försäkringsmedicin (med fokus på LSS, ny 

förordning ang intyg mm) är inplanerade och man håller på att diskutera specifika ämnen och 

upplägg.  

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 

Mattias Hill ska tillsammans med Wolfram Antepohl uppdatera kunskapsfliken på hemsidan. 

Diskussion kring att det är viktigt att alla tidsangivelser kring placeringar/randningar som 

finns på hemsidan stämmer överens med checklistorna.  

 

6. Övriga frågor  

Daniel Dahlgren har mailat podden AT-läkarna ang att sända ett avsnitt om 

rehabiliteringsmedicin.  

Diskussion kring andra sätt att synliggöra rehabmedicin utåt. Mattias Hill ska föreläsa på AT-

tinget i november och Sophie Jörgensen föreläser för gymnasieelever i oktober.  

 

7. Nästa möte 

3 dec kl 15, via Skype. Mattias Hill skickar Skype-länk. 

 

 


