
 
Protokoll möte ST-rådet 181203, kl 15-16 via Skype  
 
Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Erik Ahrenby, Erika Kyhlberg, Anna- Karin Holmström, 
Sophie Jörgensen 
 

1. Ordförande har ordet  

Inget möte med SFRMs styrelse sedan föregående ST-rådsmöte. Ska diskuteras vidare ang 

NPO för rehabmedicin vid nästkommande styrelsemöte (telefon). Kommer sedan att ha ett 

fysiskt möte 11/1-2019. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Kursen Kroniska neurologiska sjukdomar: Mail har gått till Jan Lexell ang fortsatt planering, 

avvaktar svar.  

Mattias Hill har föreläst vid AT-tinget om dolda funktionsnedsättningar vid hjärnskada. De 

flesta som deltog vid föreläsningen var dock specialister men föreläsningen var ändå ett sätt 

att synliggöra vad vi jobbar med inom rehabmedicin. Mattias Hill ska föreläsa på samma 

tema för psykiatrin i Lund i januari 2019. Sophie Jörgensen har föreläst för gymnasieelever i 

Sölvesborg om läkaryrket och rehabmedicin.  

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Planerat möte blivit inställt. Anna Saric innehar inte längre uppdraget som ordförande för 

utbildningsgruppen. Angeläget att behov av ny ordförande/sammankallande tas upp vid 

nästkommande möte med SFRMs styrelse.  

Finns ST-läkare som snart är klara med sin specialistexamen enligt 2015, checklistorna måste 

prioriteras! 

 

4. ST-dagen 2019 

Planeringsgruppen har haft möte med en ev föreläsare inom endokrinologi. Tänkbara ämnen 

är hypofyssvikt vid TBI och vid subarachnoidalblödning, diagnostiska svårigheter vid analys av 

hormonprover.  

Sexologi-avsnittet i princip klart, inkluderar även en patient.  

Man har engagerat föreläsare inom området försäkringsmedicin med fokus på bla LSS. Nytt 

möte efter jul för fortsatt planering.  

Behövs avsättas tid för ST-nätverksmöte under ST-dagen. Vore önskvärt att ST-nätverksmötet 

blir ett diskussionsforum istället för ffa en redovisning av vad ST-rådet gjort under året. ST-

rådet kommer att skicka ut en förfrågan till ST-nätverket om det är ngt specifikt man vill ta 

upp på ett nätverksmöte, tex problem/situationer man kommit i kontakt med på olika 

placeringar etc.  

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 

Stort behov av uppdatering av hemsidan, Mattias Hill har påbörjat en uppdatering av ffa 

kunskapsfliken tillsammans med representanter från SFRMs styrelse. Styrelsen föreslår ett 

samlingsdokument för värdefulla länkar, kommer diskuteras vidare på nästkommande 

styrelsemöte med SFRM. ST-rådet är samstämmiga i att man behöver länka till relevanta 

organisationer, andra kunskapskällor etc. Viktigt att visa att det pågår forskning inom 

rehabmedicin, tex lägga upp länkar till avhandlingar. Sophie Jörgensen föreslår att man kan 

lägga upp en länk till Nätverket för yngre ryggmärgsskade-forskare (hemsidan för nätverket 

finns just nu på ryggmärgsskadecentrum Göteborgs hemsidan), vilket ST-rådet ställer sig 

bakom. Alla i ST-rådet ska inkomma till Mattias Hill med förslag på länkar till kunskapsfliken. 
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6. Övriga frågor  

Wolfram Antepohl har skickat ut info om att Socialstyrelsen vill ha önskemål om vilka kurser 

som vi ST-läkare önskar under 2020. Enligt kursplaneringen som ST-rådet sammanställt 

önskar vi kurser i Hjärnskaderehab, Rehabmetodik och Rehab vid långvarig smärta. 

Rehabmetodik kommer inte att genomföras 2020. ST-rådet kan alltså föreslå kurs i 

Hjärnskaderehab och Rehab vid långvarig smärta, vilket ska meddelas Wolfram.  

Finns även ett behov av en allmän kursöversyn eftersom specialiteten utvecklas.  

Diskussion kring att utveckla delmål 10 (”Att kunna handlägga rehabilitering vid skador och 

sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen”), finns det en rehabmedicinsk klinik som håller i en 

större kurs?  

Vidare diskussion kring kurssituationen i stort skulle kunna vara ett möjligt förslag till 

diskussionsämne vid nästkommande ST-nätverk. 

Daniel Dahlgren informerar om att det snart kommer datum för kurs i Habilitering.  

AT-stämman 2019 kommer att representeras av SFRM genom representanter från 

Stockholm. Om någon annan från landet är intresserad går det bra att höra av sig till Daniel 

Dahlgren.  

Kontakt har tagits med AT-podden som frågar kring föreläsning om ME/CFS. Frågan ställs hur 

det ser ut i landet med denna diagnos. Återkoppling planeras att det inte är något som vi 

arbetar med inom Rehabiliteringsmedicin, men att annat ämne för podden kan vara aktuellt. 

 

Nästa möte 

17/1 kl 15-16, Skype-möte, Mattias Hill skickar länk 


