
Protokoll ST-rådsmöte (Skype) 2019-12-11 
 

Närvarande: Mattias Hill (ordförande), Erika Kyhlberg, Daniel Dahlgren (vid pennan) 
Frånvarande: Erik Ahrenby, Sophie Jörgensen, Eero Dahlin, Huan-Ji Dong, Johanna Krause 
 
1. Ordförande har ordet    
Rapport från de senaste styrelsemötena i SFRM 2019-10-25 samt 2019-11-20. Utbildningsfrågor varit 
prioriterade på agendan, bla berört kursämnesbeskrivning samt kursplanering. Man har diskuterat 
medlemsregister och det stora tapp av antal medlemmar som förekommit och där man nu börjat få 
klarhet i vad som hänt.  
 
Gunilla Brodda Jansen hoppat av NPO Smärta. 
 
Uppdatering av hemsida (se separat punkt).  
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll  
Senaste möte heldagsmöte på Danderyds sjukhus 2019-09-19. 
Ang frågan om samverkan med studierektorsnätverket avseende nationell samsyn av 
kompetensvärdering har Mattias Hill mailat Johan Alinder men ännu inget svar. 
 
Specialistexamen: Eero har påbörjat en omvärldsbevakning hur andra specialitetsföreningar gör. 
 
Spasticitetskurs, Patrik Säterö: arrangeras i Ipsens regi, oklart när och om information kan/ska gå ut 
till ST-nätverket. 
 
Sammanställning av landets verksamhetschefer och studierektorer är nu närmast komplett, och kan 
bla användas i arbetet med SPUR-planering och informationsutskick. 
 
3. Utbildningsgruppen rapporterar  
Ett första möte med nuvarande konfiguration hölls 2019-11-29. ST-representanter presenterade 
arbetet med kursplanering och förslag på nya kursämnen som ST-rådet arbetat med senaste åren. 
Diskuterades vidare vilka prioriterade punkter Utbildningsgruppen ska fokusera sitt arbete mot, 
specialistexamen, hur specialiteten ska se ut framöver, hur synliggöra specialitet utåt samt det 
faktum att många specialistläkare väljer att inte arbeta inom rehabiliteringsmedicinsk klinik. 
 
Det har diskuterats det kursplaneringsönskemål som ST-rådet tagit fram, och då specifikt förslaget på 
en kurs i strokerehabilitering som är tänkt att komplettera hjärnskaderehabilitering. Vidare 
diskussioner planeras vid nästa möte. 
 
Nästa möte i Utbildningsgruppen: februari/mars 2020. 
 
4. ST-dagen 2020 i Linköping  
Fortfarande oklart vem som är lokal ST-representant. Per Ertzgaard, Linköping, är lokalt 
huvudansvarig för ST-dagen, kontaktas av Mattias. Ramprogram finns (ej officiellt ännu). 
 
5. Hemsidan/information: Uppdatering/information  
Process påbörjad kring att flytta över hemsidan till Svenska Läkarförbundets administration, vilket 
skulle innebära en säkrare hemsida med bättre möjligheter att hålla den uppdaterad och använda 
den för uppsökande information. Uppföljande möten kommer innebära design och utbildning, med 
planerad lansering under 2020. 
 
Ej möjligt att som ny medlem i SFRM erhålla automatisk välkomsmail, behöver fortsatt ske manuellt. 
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6. Övriga frågor   
Rekrytering av nya medlemmar. Vissa intresserade finns men av stor vikt att säkerställa nya 
medlemmar i ST-rådet. 
 
AT-stämma, Eero kontaktar arrangörerna. 
 
7. Nästa möte 
Tisdag 28 januari 2020 kl 15:30 – 16:30 via Skype 


