
Protokoll möte ST-rådet 190919, kl 9.30-15 Danderyds sjukhus 
 
Närvarande: Mattias Hill, Huan-Ji Dong, Erika Kyhlberg, Eero Dahlin, Johanna Krause 
Per telefon: Daniel Dahlgren, Richard Levi och Marie Lindgren 
  
  
 
 

1. Ordförande har ordet   
Rapport från Socialstyrelsens dialogmöte om utbildningsfrågor 190906. Bl.a. SK-
kursprocessen, specialistbehov/kompetensförsörjning och NHV. Möjligt att SK-kurser genom 
Socialstyrelsen skulle kunna underlätta för att ge kurser med tätare intervall vilket kommer 
att efterforskas av Mattias. 
 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Telefonmöte 190828. Se kommande punkter. Samverkan med studierektorsnätverket 

avseende nationell samsyn av kompetensvärdering behöver fortsatt efterforskas. Fortsatt 

oklart kring det nya medlemsregistret i SFRM. 

 

3. Arbetsområden under 2019-2020 

Fortsatt arbete kommer att inrikta sig på tätare kursplanering med mål att 2 kurser ska gå 

under minimum 5 år. För att genomföra detta krävs intensivare planering så att redan nästa 

kurs är planerad i förväg. Denna fråga kommer att tas vidare genom Utbildningsgruppen. 

 

Verka för att skapa förutsättningar för att åter ha en specialistexamen, vilket det finns brett 

stöd för från ST-nätverket, ST-rådet, Utbildningsgruppen och Styrelsen. Angeläget att 

specialistexamen används som ett pedagogiskt instrument. Fortsatta diskussioner om 

formatet tas genom Utbildningsgruppen. Eero kommer att efterforska hur andra specialiteter 

gör.  

 

Fortsätta med arbetet att synliggöra Rehabiliteringsmedicin som specialitet. Gemensam 

inställning att det bl.a. skulle vara av stort värde att få utrymme i läkarutbildningen som idag 

är närmast obefintligt. Denna fråga kommer Mattias att ta vidare i styrelsen. 

 

4. ST-dagen 2020 i Linköping 

Richard Levi anslöt per telefon. Temat för ST-dagen beslutades bli spasticitet/tonus. Lokaler 

är redan bokade. Erika mailar Richard ramschema. Informeras också om att social aktivitet på 

kvällen behöver planeras. Ännu finns inte någon lokal representant från ST-sidan. ST Annika 

Zetterlund kontaktas av Mattias med förfrågan om att vara lokal representant. Frågan kring 

samverkan med studierektorsnätverket kring nationell samsyn avseende kvalitetsgranskning 

och kompetensvärdering av ST-läkare hanns ej gå igenom. 

 

5. Rekrytering av nya medlemmar till ST-rådet 

Behov av nyrekrytering då Erika, Daniel och Huan-Ji snart är färdiga samt Sophie inte har 

möjlighet att delta fullt ut i ST-rådet. Johanna utses till tf sekreterare och Eero kommer att ta 

över som informationsansvarig efter Daniel. Mattias har mailat nya potentiella medlemmar 

och talat med kollegor under vuxenhabiliteringskursen utan resultat ännu. Arbetet fortsätter 

med nyrekrytering under hösten. 
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6. Utbildningsgruppen rapporterar 

Marie Lindgren som är ny ordförande i utbildningsgruppen rings upp. Vi diskuterar den 

bristande strukturen i tidigare arbete inom Utbildningsgruppen vilket medfört att ST-rådet 

fått göra stora insatser och vara drivande för utbildningsfrågor. Kommande arbetsområden 

presenteras avseende kurser, specialistexamen och ett utökat samarbete mellan 

utbildningsgruppen och ST-rådet/ST-nätverket. Kort nämns mötet med Socialstyrelsen och 

Mattias tar kontakt för att efterhöra kring SK-kurser för Rehabiliteringsmedicin. Marie 

kommer att sammankalla för ett möte inom Utbildningsgruppen och Mattias uppdaterar 

hemsidan med aktuell information om Utbildningsgruppen. 

 

Marie har också fått in förfrågan från Patrik Säterö angående kurs i Spasticitet. Mattias 

kontaktar Patrik för klargörande samt information om att ST-dagens tema blir 

spasticitet/tonus. 

 

7. Hemsidan: Uppdatering/information 

Kursplanering ska uppdateras med kortare intervall mellan kurserna. Nästa 

vuxenhabiliteringskurs kommer att anordnas av Matilda Utter, Västra Götalandsregionen. 

Diskussion har tagits avseende att genomföra kursen med 2,5 års intervall vilket ses positivt 

av kursordnare. 

 

Allmänt anser ST-rådet att hemsidan inte är så smickrande för specialiteten och Mattias 

planerar att ta denna fråga vidare i Styrelsen. För närvarande finns behov av uppdatering, 

särskilt ”Kunskap” och ”SPUR”. Mattias tar ny kontakt med SPUR-samordnare Ursula 

Heldmann avseende planeringen. Vidare anses kommunikation till medlemmar från SFRM 

vara bristfällig, även denna fråga kommer att tas genom Styrelsen. 

 

Endast två personer besvarade frågan kring verksamhetschef etc. i samband med det senaste 

Informationsmailet. Ny blänkare med svars-kvitto planeras. 

 

Frågan kring medlemsregistret och frånfället av ST-läkare behöver genomlysas främst genom 

Styrelsen. Mattias är på väg att få inloggning i systemet för att ytterligare kunna sätta sig in i 

frågan. 

 

8. Övriga frågor  

 

9. Nästa möte 

Fysiskt möte kl 12-13, tis 8/10, Skånes universitetssjukhus, Malmö.  


