
Protokoll möte ST-rådet 190117, kl 15-16 via Skype  
 
Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Huan-Ji Dong, Erik Ahrenby, Erika Kyhlberg, Anna-Karin 
Holmström, Johanna Eriksson, Sophie Jörgensen    
 

1. Ordförande har ordet  

Rapport från möte med SFRMs styrelse:  

Diskussion kring specialitetens roll i cancerrehabilitering. Kommer diskuteras vidare vid 

Rehabveckan 2019.  

Jan Lexell har inte återkommit med besked om kursen Kroniska neurologiska sjukdomar. 

Utbildningsgruppen ska ta kontakt med honom för besked, annars får man se sig om efter 

annan kursansvarig. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

AT-podden: De önskar avsnitt om ME men svårt att hitta ngn inom rehabmedicin med 

adekvat kunskap. Det kommer troligtvis inte bli aktuellt med medverkan i AT-podden. 

Daniel Dalhgren har ställt samman vilka kurser vi önskar 2020 och detta ska meddelas Hans 

Westergren mailledes.  

Datum för kurs i Vuxenhabilitering fastställt: 16/9-18/9. Information har gått ut till ST-

läkarnätverket. 

Se övriga punkter. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Blev inget möte i höstas som planerat, arbetet kommer just nu inte vidare. Efterträdare till 

Anna Saric som ordförande kommer att väljas vid styrelsens årsmöte.  

Diskussion vid telefonmöte med SFRMs styrelse hur gå vidare med arbetet med 

checklistorna, förslag om möte i Lund med en ST-representant, Xiaolei Hu, Wolfram Antepohl 

och Hans Westergren under våren. ST-rådet anser att det behövs två ST-representanter 

närvarande vid mötet. Erika Kyhlberg och Huan-Ji Dong utses som ST-representanter från 

utbildningsgruppen.  

 

4. ST-dagen 2019 

Fortsatt arbete med programmet. Man har diskuterat medverkan av läkare från regionen. En 

representant från FK och en från kommunen kommer att medverka vid programpunkten LSS. 

Mattias Hill ska skicka förfrågan till ST-nätverket om det är ngt specifikt man vill ta upp på 

nätverksmötet.  

Det har inte inkommit några vetenskapliga arbeten för presentation under Rehabveckan och 

för nominering till SFRMs resebidrag. Mattias Hill ska skicka ut nytt mail och uppmana till 

detta. 

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 

Mattias Hill har uppdaterat hemsidan efter önskemål från ST-rådet. Alla medlemmar ska 

inkomma med förslag på länkar till kunskapsfliken. 

 

6. Övriga frågor  

Daniel Dahlgren informerar om att ISPRM har utbildningsmaterial på sin hemsida, inloggning 

ska ordnas för SFRMs medlemmar. Finns också subventionerade sommarskolor, vi emotser 

mer information från föreningens kommande internationella representant Xiaolei Hu. 

 

7. Nästa möte 

Onsdag 20 februari kl 15-16 via Skype. Mattias Hill skickar skypelänk. 


