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1. Ordförande har ordet  

Rapport från SFRMs styrelsemöte 10/4.  

- En stor del av mötet rörde planering av olika moment i Rehabveckan såsom 

Rehabledardagen. Övergripande diskuterades konferensens framtid och hur den ska 

utvecklas i konkurrens med andra konferenser såsom Smärtforum och NoSCoS.  

- Socialstyrelsen har kallat till möte avseende övergripande utbildningsfrågor med 

representanter i form av Wolfram Antepohl och Mattias Hill i början av september.  

- AT-stämman har genomförts med representanter från Danderyd. Fortsatt ett bra forum för 

information om Rehabiliteringsmedicin och för rekrytering av nya ST-läkare. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

Ny SPUR-samordnare har tillsetts som är Ursula Heldmann, Skånes universitetssjukhus. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

- Checklistorna har nu publicerats för återkoppling. I samband med SFRMs årsmöte, 23 maj, 

under Rehabveckan tas beslut om att införa dessa. 

- Daniel Dahlgren har formulerat ett utkast för delmål a5, Medicinsk vetenskap, inkluderande 

rekommendation för det vetenskapliga arbetet. Detta kompletteras med hur lång 

tjänstgöringstiden kan vara och vad som gäller disputerade under ST. Därefter skickas detta 

på förslag till utbildningsgruppen, och kan eventuellt också gås igenom i samband med 

årsmötet. 

- Kurs i Kroniska neurologiska sjukdomar är bekräftad!  

- Det har också inkommit övergripande frågor om kurssituationen, t.ex. vad som gäller vid 

utebliven obligatorisk kurs. Beslutas om att återigen skicka ut en enkät för att sondera 

kursbehovet bland ST-läkarna. 

 

4. ST-dagen 2019 

- Tyvärr inga representanter från Umeå vid mötet. Daniel mailar för att säkerställa att det 

inte föreligger några oklarheter i planeringen.  

- Planeras presentation vid nätverksmötet motsvarande ST-läkaraktiviteter i SFRMs styrelses 

verksamhetsberättelse. Daniel skickar ut powerpoint. 

- Efter presentationen dialog och efter checklistorna tas specialistexamen upp. Övriga frågor 

om tid finnes är kurssituationen, tjänstgöringsmöjligheter nationellt för att uppfylla delmål, 

och tips för internutbildning. 

- Enkät för ST-dagen 2019 skickas ut i samband med mötet. 

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 

- Internationellt-fliken är uppdaterad men ännu inget nytt angående inloggning för 

kunskapsmaterial på ISPRM. 

- ST-studierektorsnätverket har fått en egen flik på hemsidan. 

 

6. Övriga frågor  

- ST-rådets konstellation kommande år: Det finns några intresserade men inget bestämt. 

Erika och Daniel kvar under ”utfasningsperiod” preliminärt. Styrelsesuppleant-rollen fortsatt 

vakant. 
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- Linköping ansvarar för ST-dagen 2020. Osäkert i nuläget vilka som kan vara ST-ansvariga och 

med i ST-rådet, vilket skall efterhöras med Wolfram Antepohl som är övergripande ansvarig 

för Rehabveckan. 

 

7. Nästa möte 

ST-nätverksmötet, 22/5 16.30-17.30, på Rehabveckan 

 

 


