
Protokoll möte ST-rådet 190220, kl 15-16 via Skype  
 
Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Huan-Ji Dong, Erik Ahrenby, Erika Kyhlberg, Johanna 
Eriksson, Sophie Jörgensen    
 

1. Ordförande har ordet  

Rapport från möte med SFRMs styrelse:  

-Planeras möte mellan Styrelsen och läkare på FK då Styrelsen mottagit många mail från 

medlemmarna ang svårigheter i kommunikation med FK.  

-Det saknas en SPUR-samordnare, Wolfram Antepohl har avsagt sig uppdraget pga tidsbrist. 

Finns ev en efterträdare i Skåne.   

-Vid årsmötet under Rehabveckan kommer ny styrelse att väljas. Valberedningen ska bla utse 

en efterträdare till Anna Saric som ordf i Utbildningsgruppen, Hans Westergren är 

tillförordnad. 

-Xiaolei Hu har utsetts till nytillskott bland de internationella representanterna.  

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

-Mattias Hill har försökt sammanställa vilket internationellt arbete som pågår inom 

rehabiliteringsmedicin men svårt att få och hitta information.  

I år sommarskola i Marseille 1-12 juli, anordnas av ESPRM men ligger just nu gammal info ang 

anmälan. ST-rådet ska bevaka detta. 

-Nu kommit in 3 vetenskapliga arbeten för presentation vid Rehabveckan. ST-rådets 

medlemmar uppmanas att fråga kollegor på hemklinik om de kan tänka sig att presentera.  

-Se övriga punkter. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

-Diskussion kring vad som behöver tas upp vid Utbildningsgruppens möte den 13e mars i 

Lund då bla fortsatt arbete med checklistorna (ffa c-målen som är specialitetsspecifika). 

Wolfram Antepohl, Xiaolei Hu och Hans Westergren kommer att delta. Erika Kyhlberg och 

Mattias Hill har möjlighet att delta fysiskt, Huan-Ji Dong och ev Erik Ahrenby kan vara med 

via Skype. Planeras ett extra ST-rådsmöte den 28/2 kl 15-16.30 för att diskutera ST-rådets 

ställning i olika frågor:  

- Tankar kring obligatoriska tider för tjänstgöring. Måste delar av 

tjänstgöring vara på universitetssjukhus? 

- Viktigt att titta på de mål där kunskapskravet höjts. 

- Förtydliga vad som är krav och vad som är rekommendation under varje 

delmål? 

- Kurssituationen – tex kurs för delmål 10.  

- Krav för vetenskapligt arbete. 

- Uppdelning av olika områden (finns 13 C-mål) sker efter mail från Daniel 

Dahlgren. 

- Resultaten från mötet bör presenteras under Rehabveckan. 

-Ang kursen Kroniska neurologiska sjukdomar: Hans Westergren har mailat Jan Lexell för 

besked om kursansvar.  

-Enligt vår kursplanering dags för kurs i Hjärnskaderehabilitering och Rehabilitering vid 

långvarig smärta 2020. Hans Westergren ska ta kontakt med tidigare ansvariga. 

4. ST-dagen 2019 

-Fortsatt arbete med programmet. Margareta Risborg har haft möte med föreläsare mfl. 

Fortfarande oklart kring vilken försäkringsmedicinskt kunnig läkare som ska föreläsa.  
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-Finns inget klart schema men programmet börjar ta form:  

Fm: Försäkringsmedicin med fokus på LSS.  

Em: Sexologi knutet till endokrinologi (urolog, uroterapeut, endokrinolog, kurator och pat 

kommer att delta).  

Programmet kommer troligtvis att starta kl 09. Så fort det finns ett ramverk med tider bör 

arrangören meddelas så att info kommer upp på hemsidan.  

-Bör utformas ett kursintyg för ST-dagen.  

-ST-rådet ska sätta ihop en presentation av årets arbete. Har inte inkommit några synpunkter 

på ämnen att ta upp på nätverksmötet. Mattias Hill ska skicka ut en ny förfrågan till ST-

nätverket.  

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 

-Mattias Hill har uppdaterat mailadresser etc till medlemmarna samt uppdaterat 

kunskapsfliken avseende smärta. Mattias Hill har även försökt uppdatera den internationella 

fliken men haft svårt att få kontakt med ansvariga.  

-Mattias Hill ska skicka ut mail till ST-nätverket ang ST-dagen, uppmana att skicka in 

vetenskapligt arbete och uppmana att inkomma med diskussionspunkter till ST-

nätverksmötet. 

-Daniel Dahlgren ska lägga upp info om Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte, Mattias Hill 

skicka ut infomail. 

 

6. Övriga frågor  

-Rehabmedicin representeras på AT-stämman.  

-Diskussion kring ST-rådets konstellation kommande år: Daniel Dahlgren kommer att avgå 

som ordförande då han blir klar specialist. Mattias Hill kan tänka sig att ta över 

ordförandeskapet. ST-rådet ska lämna förslag på ordförande/ST-representant i SFRMs 

styrelse och vice ordförande/ST-suppleant till SFRMs styrelses valberedning. 

Erika Kyhlberg, Huan-Ji Dong, Sophie Jörgensen, Erik Ahrenby sitter kvar åtminstone ett år 

till. Johanna Eriksson kommer inte att fortsätta. Skall efterhöras med ST-dagsansvariga om de 

är intresserade av att fortsätta. ST-rådets medlemmar uppmanas att börja nyrekrytera på 

sina respektive kliniker. Detta kommer att följas upp på nästa möte. 

 

7. Nästa möte 

Tors 28 februari kl 15-16.30 via Skype. Mattias Hill skickar skypelänk. 


