
Dagordning ST-rådsmöte via Skype 25/3-20, kl 15.30-16.30 

 

1. Ordförande har ordet 

a. Rapport från senaste styrelsemöte med SFRM – Mattias Hill ej närvarande. 

Middagen på ST-dagen kommer att som tidigare ingå i anmälningsavgiften. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll 

a. SPUR – Ursula Heldmann arbetar vidare, fortsatt behov av fler SPUR-granskare. Inte 

så många planerade granskningar 2020, men desto fler 2021. 

b. Vetenskapliga arbeten Rehabveckan – Uppskjuten till 7-9 dec 2020. Deadline för att 

skicka in kommer också att skjutas upp. 

c. I övrigt se övriga punkter 

 

3. Utbildningsgruppen rapporterar från senaste möte under v 12, blev skypemöte istället för 

fysiskt möte pga Covid-19. 

a. Specialistexamen: Specialistexamen finns med i SFRMs stadgar och ST-rådet kommer 

att verka för att en sådan ska återinföras. Under Utbildningsgruppens möte 

diskuterades formatet, finns förslag om att examen ska innehålla mer pedagogik och 

mindre av tentamen, tex diskussionsforum/workshop med redogörelse för olika 

typer av fall och hur man gör på olika orter. Detta med bakgrund i att ST-målen är 

mer tydligt formulerade nu. ST-rådet anser dock att det borde finnas inslag av mer 

formell examination, ev kombinera seminarium med andra former. ST-rådet 

kommer att i samråd med Utbildningsgruppen ta fram ett förslag på innehåll och 

presentera vid ST-nätverksmötet under Rehabveckan. Eero Dahlins sammanställning 

av specialistexamen inom andra specialiteter kommer att användas som förlaga. 

b. Kurser: Nu ligger anbud för 3 kurser hos Socialstyrelsen: Rehabmetodik (Jan lexell 

och Marcelo Rivano, Lund, prel maj 2021), Lagar och föreskrifter för 

rehabiliteringsmedicin (Åsa Nilsson och Mattias Hill, Lund), Strokerehabilitering 

(Xiaolei Hu, Umeå). 

 

4. ST-dagen 2020 i Linköping – uppdatering: uppskjutet till 7 december 2020. 

 

5. Hemsidan/information: Arbetet fortgår.  

Avvaktar med utskick till ST-nätverket av enkät avseende kompetensvärdering tills ST-dagen 

närmar sig.  

Daniel Dahlgren kommer att skicka informationsmail till ST-nätverket: 

- Nytt datum för Rehabveckan och ST-dagen. 

- Anmälan till höstens kurser är öppen. 

- Kursen i Ryggmärgsskaderehabilitering kommer att skjutas upp.  

 

6. Nyrekrytering till ST-rådet – uppdatering 

Maria Nolvi, Skåne, kommer att ingå som ledamot.   

 

7. Nästa möte med fokus Specialistexamen 15/4 15.30-16.30 via Skype 


