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1. Ordförande har ordet  

Rapport från möte med SFRMs styrelse 13/3 (inget protokoll föreligger):  

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

medlemmarna ang svårigheter i kommunikation med FK.  

-Ska rekryteras personer till nationell arbetsgrupp inom smärta, inkl specialister i 

rehabiliteringsmedicin, andra professioner inom rehabiliteringsmedicin, 

patientrepresentanter.  

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

-Finns ännu ej någon ny SPUR-samordnare, rekrytering pågår.  

-Föregående mötes protokoll saknas på hemsidan.  

-Se övriga punkter. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

-Efter mötet 13/3-2019 (medverkande: Hans Westergren, Wolfram Antepohl, Xiaolei Hu, 

Mattias Hill, Erika Kyhlberg, Sophie Jörgensen) finns nu ett förslag på en slutlig version av 

checklistorna för målbeskrivningar för ST 2015. Denna ska nu läggas ut på hemsidan som en 

preliminär checklista, mailas ut till ST-nätverket och studierektorsnätverket, 

verksamhetschefer och SFRMs styrelse för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter 

före SFRMs styrelsemöte under Rehabveckan. Hans Westergren ska tillfrågas om att ta emot 

dessa synpunkter. På styrelsemötet skall man enas om en slutlig version.  

-Vid mötet 13/3 fanns inte utrymme att diskutera krav för vetenskapligt arbete – viktigt att 

detta tas upp vid nästa styrelsemöte. 

-Diskussion kring placeringar relevanta för att uppnå vissa mål, tex internmedicin. ST-rådet 

ställer sig bakom formuleringarna i de nya checklistorna. 

 

-Hélène Pessah-Rasmussen i Lund/Malmö kommer att anordna kurs i Rehabilitering vid 

kroniska neurologiska sjukdomar, v 41. Mattias Hill kommer att skicka ut information till ST-

nätverket.   

- Uppsala kommer troligtvis att anordna kurs i Smärtrehabilitering 2020. Kursplanering på 

hemsidan ska uppdateras. 

- Danderyd kommer ev att anordna kurs i Hjärnskaderehabilitering 2020. Kursplanering på 

hemsidan ska uppdateras. 

 

4. ST-dagen 2019 

-Schema ligger nu ute på Rehabveckans hemsida. Mattias Hill skickar ut info om detta till ST-

nätverket. 

- Fortsatt arbete med programmet.  

- Finns lokal för middag för ST-nätverket. 

- Ämnen att ta upp under ST-nätverksmötet:  

Presentation av årets arbete.  

Checklistorna 

Tjänstgöringsmöjligheter runtom i landet. 

Internutbildningsmöjligheter – råd och tips att delge varandra? 

Kurssituationen.  

Specialistexamen: Bör föras en diskussion om vad det innebär och undersöka intresse bland 



Protokoll möte ST-rådet 190328, kl 15.30-16.30 via Skype. Sekreterare: Sophie Jörgensen 
 
Närvarande: Daniel Dahlgren, Mattias Hill, Erik Ahrenby, Erika Kyhlberg, Anna-Karin Holmström, 
Johanna Eriksson, Sophie Jörgensen    
 

ST-läkarna.   

 

Hemsidan: Uppdatering/information 

- Ingen ny information har lagts upp sedan föregående möte. 

- Diskussion om möjlighet att via SFRM kunna få tillgång till ISPRMs hemsida, finns tex en 

utbildningsportal. Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. Erik Ahrenby ska höra med 

Xiaolei Hu (internationell representant i SFRM) angående inloggningsuppgifter och 

information om utbildningsportalen. 

 

5. Övriga frågor  

-Diskussion kring ST-rådets konstellation kommande år:  

Mattias Hill blir ny ordförande.  

Vice ordförande ska också gå via valberedningen, behöver tas fram ett förslag.  

Finns behov av att rekrytera fler medlemmar som är verksamma utanför 

universitetssjukhusen.  

Mattias Hill skickar ut informationsmail till ST-nätverket om nyrekrytering. 

ST-rådets medlemmar ska undersöka rekryteringsunderlag på sina respektive kliniker.  

Linköping kommer att anordna ST-dagen 2020, behövs ansvariga som även de kommer att 

ingå i ST-rådet.  

 

6. Nästa möte 

Tors 2 maj kl 15.30-16.30 via Skype. Mattias Hill skickar skypelänk. 

 

 


