
Protokoll ST-rådsmöte 190828, Skype/telefon 

Närvarande: Mattias Hill (mötets ordförande), Johanna Krause, Erika Kyhlberg, Huan-Ji Dong, Erik 

Ahrenby samt Daniel Dahlgren (vid pennan). 

1. Ordförande har ordet   

Rapport från senaste styrelsemötet SFRM 190823. Nykonstituerad styrelse med ny 

ordförande, Kristian Borg (Danderyd) samt ny Utbildningsansvarig, Marie Lindgren 

(Linköping). Man diskuterade de nya nationella programområdena (NPO) och risk för att 

specialitetens olika inriktningar hamnar i olika NPO:er. ST-representanter lyfte behov av ökad 

dialog/samarbete med Utbildningsgruppen och att ST-rådet i tidigare arbete med bla 

Checklistor har behövt ta ett stort ansvar.  Diskussion om kurser och specialistexamen där ST-

representanter framfört önskemål att man från styrelsen och Utbildningsgruppen tar en mer 

drivande roll i dessa frågor.  

 

Mattias Hill ska i nästa vecka representera SFRM i ett dialogmöte med Socialstyrelsen kring 

bl.a. utbildningsfrågor. 

 

Planering av Rehabveckan 2020 inledd.  

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Telefonmöte 190619. Vg se under respektive punkt. 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Ny sammansättning, behöver hitta sina former. 

Marie Lindgren inbjuden att delta under del av ST-rådets nästa möte (fysiskt möte i 

Stockholm). 

Aktuella kurser 

- HT 2019: Vuxenhabilitering samt Kroniska Neuro Sjukdomar 

- VT 2020: Långvarig smärta 

- HT 2020: Förvärvad hjärnskada 

SK-kurskatalogen för 2020 ute nu. 

 

Riktad kurs mot Strokerehabilitering, utöver kurs i Förvärvad hjärnskada, har önskats och 

tänkbara kandidater i framtiden finns. Vidare diskussioner planeras.  

Riktad kurs mot delmål c10 har även önskats och visst intresse finns från Jönköping där 

erfarenhet av bla amputationer finns. Vidare diskussioner planeras. 

 

4. ST-dagen 2020 i Linköping 

Inget nytt angående lokala representanter från Linköping som ska ansvara för planeringen av 

ST-dagen 2020 i Linköping. Huan-Ji efterforskar lokalt och Mattias Hill lyfter frågan med 

Wolfram (ansvarig för lokala programkommittén). 

Genomgång av tänkbara tema för kommande ST-dag. I Linköping finns en välutvecklad 

Spasticitetsmottagning, och spasticitetsbehandling har lyfts via ST-nätverket som tänkbart 

ämne. Likaså skulle man kunna ha tema ”nya diagnoser inom rehabiliteringsmedicin” och tex 

diskutera pediatrisk rehabilitering, onkologisk rehab mm. 

 

5. Hemsidan: Uppdatering/information 



Medlemskap i föreningen. Oklart om anmälningslänken via hemsidan fungerar, och det 

verkar inte som att några ST-läkare rent formellt är registrerade som medlemmar i SFRM. 

Kontakt ska tas med fd Informationsansvarig, Wolfram Antepohl, samt att Daniel 

sammanställer tidigare information i frågan. 

 

Mailutskick planeras med uppdatering om kurssituationen liksom uppdatering av resp 

klinikers studierektor, ST-chef och Verksamhetscef. 

 

6. Övriga frågor  

Fortfarande behov av att nyrekrytera. Riktade mail ska skickas till de ST-läkare som blivit 

medlemmar i nätverket sista året. Mattias ombesörjer. 

 

Möjlighet att inkomma med önskemål om punkter inför det kommande fysiska mötet i 

Stockholm. 

 

7. Nästa möte 

2019-09-19, kl 9 – 15, konferensrum Insula, Rehabmed admin, Hus 39 plan 2, Danderyds 

sjukhus 

 

Ett möte ska planeras in under kursen Kroniska Neurologiska sjukdomar, tid och plats 

meddelas senare. 

 

Kommande Skype-/telefonmöten: 

- 13 november kl 15.30 – 16.30 

- 11 december kl 15.30 – 16.30 

 

 

 


