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1. Genomgång av ST-rådet 

ST-rådet 2020-21 

Ordförande: Mattias Hill 

Vice ordf och suppleant i SFRMs styrelse: Johanna Krause 

Informationsansvarig: Eero Dahlin 

Utbildningsgruppen: Mattias Hill, Erik Ahrenby, Huan-Ji Dong 

Sekr: Sophie Jörgensen 

Ledamot: Maria Nolvi 

Fortsatt behov av nyrekrytering! 

 

2. Ordförande har ordet   

Rapport från senaste styrelsemötet SFRM: 

Allmänt: 

Rapport ang covid-rehab-situationen på olika orter. 

Man upplever att Försäkringskassan återigen begär mycket kompletteringar för patienter 

med långvariga funktionsnedsättningar. 

Rehabveckan blir uppskjuten till våren 2021. 

SFRM har årsmöte 22 okt kl 10-12 i Stockholm och digitalt. 

Det kommer skrivas ett temanummer i Läkartidningen om rehabiliteringsmedicin, publiceras 

våren 2021. 

 

Kurssituationen:  

SK-kurser nu ute, information har gått ut till ST-nätverket. 

Ryggmärgsskaderehabilitering prel i april 2021 i Linköping (ska i framtiden hållas av en av de 

enheter som får NHV). 

 

Kvalitetsregister: 

Diskussion kring att bjuda in registerhållare och andra aktörer för mer nära samarbete. 

Viktigt att data som finns i register kan användas mer till forskning.  

 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Se övriga punkter 

 

4. Utbildningsgruppen rapporterar 

Möte nästkommande vecka (v 38). Mattias Hill har skickat ut ST-rådets förslag till 

specialistexamens utformning. 

 

5. ST-dagen när? 

Datum för Rehabveckan finns ej ännu. Prel tema för ST-dagen är spasticitet. 

 

6. Hemsidan: Uppdatering/information 

Ny hemsida på gång och kommer att göras tillgänglig v 38.  
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7. Övriga frågor  

Har kommit en fråga från ST-nätverket om man kan dela upp sin medicinplacering i 2 mån 

infektion och 2 mån internmedicin. Detta borde inte vara ngt hinder utifrån 

målbeskrivningen. 

Diskussion om att Rehabmedicin skulle kunna anordna video-föreläsningar liknande ANS 

(direktsända lunchföreläsningar varje ons). Förs till nästa mötes dagordning för vidare 

diskussion kring upplägg.   

 

8. Nästa möten 

7/10 kl 15.30-16.30 tema: arbetsområden för ST-rådet under 2021 och internutbildning 

 

 


