
ST-rådsmöte via Skype 28/1-20, kl 15.30-16.30 

Närvarande: Mattias Hill, Sophie Jörgensen, Per Ertzgaard (15.30-16), Daniel Dahlgren (från kl 16.15), 

Erika Kyhlberg (från kl 16.15). 

 

1. Ordförande har ordet 

Styrelsemöte med SFRM 17/1:  

a. Ursula Heldmann (Skåne) är ny SPUR-samordnare och informerade om planeringen 

framöver. Det finns få SPUR-granskare och informationsansvarig ska skicka ut info 

om behov av nyrekrytering (kan vara såväl ST-läkare som specialister). 

b. Föreningen ska ha en hemsida som går under Läkarförbundets plattform. Arbetet 

med övergången fortgår och ny hemsida ska lanseras under våren. Planeras även 

mer fokus på att skicka ut information i form av nyhetsbrev än att ha information på 

hemsidan. 

c. Rehabveckan: Än så länge ingen som har anmält intresse att presentera sitt 

vetenskapliga arbete. Påminnelser kommer att skickas ut till ST-nätverket. 

Diskussion vid ST-rådsmötet kring övriga vetenskapliga arbeten som kan vara 

aktuella. 

d. Föreningen ska ändra sina stadgar för medlemskap för att samordnas med Svenska 

Läkaresällskapets nya regler kring medlemskap för föreningar. 

e. Det blir aktuellt med en kurs i strokerehabilitering som komplement till 

hjärnskadekursen, preliminärt hösten 2021. 

f. NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, där Catharina Nygren de 

Boussard är representant, har lagt fram ett förslag på en generisk modell för 

rehabilitering. Nomineringsförfarande pågår till arbetsgrupp. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

a. Nationell samsyn av kompetensvärdering, kontakt med studierektorsnätverket? 

Johan Alinder har hört av sig och man har diskuterat att skicka ut en enkät till ST-

nätverket om hur man värderar kompetensutveckling runtom i landet. Aktuellt med 

utskick senare under våren. 

b. Omvärldsbevakning specialistexamen:  

Aktuellt att göra en ny översyn i samband med ST-nätverksmötet under 

Rehabveckan. 

c. Spasticitetskurs:  

Kommer att hållas en kurs i Stockholm 2-3 april i Ipsens regi. Mail har skickats ut till 

ST-nätverket. Deadline för anmälan 14 feb. 

d. AT-stämman: 

Representanter från rehabmedicin är anmälda till AT-stämman 2020. 

e. I övrigt se övriga punkter 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar 

Möte planerat 19 mars, specialistexamen kommer att vara en av de viktigaste frågorna att 

diskutera.  

 

4. ST-dagen 2020 i Linköping – uppdatering 

Per Ertzgaard deltar som representant för arrangörerna, finns ingen ST-representant som 

kan engagera sig. Fokus kommer vara spasticitet.  



Diskussion kring innehåll: teori med fysiologiska mekanismer bakom spasticitet och 

tonusrubning (fm), praktisk träning (em) med fokus undersökning och bedömning av 

patient/behandlingsmöjligheter. Ska också finnas utrymme för ST-nätverksmöte och social 

aktivitet på kvällen. Huan-Ji Dong ska tillfrågas om bokning av lokal för denna aktivitet och 

ST-rådet ska sätta ihop ett quiz. 

 

Preliminärt program 

8.30-8.45 intro av SFRMs ordf 

8.45-12 Teori spasticitet och tonusrubbning 

12-13 Lunch 

13-16 Praktisk träning 

16-17 ST-nätverksmöte 

19 – Social aktivitet 

 

5. Hemsidan/information  

Informationsmail ska snart skickas ut till ST-nätverket om behov av SPUR-granskare, 

nyrekrytering till ST-rådet samt uppmana till att inkomma med presentationer till 

Rehabveckan. 

 

6. Nyrekrytering till ST-rådet  

Finns potentiella medlemmar i Östersund, Örebro, Uppsala, Falun och Skåne som kommer 

att kontaktas.  

 

7. Övriga frågor 

SK-kurs i Långvarig smärta anordnad av Indre Bileviciute-Ljungar, Karolinska Institutet, 

genomfördes för första gången i januari 2020, och ska nu utvärderas. 

 

8. Nästa möte 

25 mars 15.30-16.30 via Skype 


