
 

Protokoll SFRM ST-rådet möte  

220926 Slf’s lokaler, Villagatan, Stockholm 

Närvarande: 

Mattias Hill - ordförande 

Johanna Krause  

Sabina Chilianu - via länk 

Marija Kopljar - vid protokollet 

 

❡1. Landet Runt: Vi går kort igenom hur det står till på hemmaklinikerna. 

 

❡2. ST-dagen nätverksmötet. Behöver vi skicka ut en utvärdering? Ev kan vi också ta med en punkt för intresse 

för att vara med i ST-rådet. Önskemål inför ST-dagen 2023. Inför 2023 önskas en bättre planering gällande 

kvällsaktivitet.  

 

❡3. Förslag på ytterligare en ST-dag om året med tex mer smärtvinkling, en fundering är att kunna köra en 

halvdag digitalt, tanken är då vem som skulle hålla i det från år till år. Denna fråga kan vi ta upp vidare! 

 

❡4. Vi går igenom Specialistexamen och går igenom vad syftet är och hur vi kan tänka kring denna. Den kan 

vara en del i löneunderlaget. Kan också vara med i ST-kontraktet. Intresse verkar finnas hos ST-läkarna, Mattias 

kommer presentera på nätverksmötet och rehabledardagen.  

 

❡5. Vi diskuterar rekryteringsbehovet och uppgifterna inom ST-rådet. Potentiella kandidater för rekrytering finns. 

Vice ordförande och informationsansvarig är vi i akutbehov av. I längden även ordförande.  

 

❡6. Vi går igenom vad det innebär att sitta med i utbildningsgruppen. Det är önskvärt med en ny ST-läkare för att 

få perspektiv.  

 

❡7. Kursplanering. Ev kan även andra kurser som är relevanta tex c10-målet-kurs Västerås komma med. Tips 

uppkommer också om kurs om trafikmedicin (lipus) och sexologi. Rehab i rms 2023 krockar med ISCoS så 

datumet kommer att ändras. Svar på frågor kring fika/måltider på kurserna (ej godkänt av socialstyrelsen) samt 

varför så många kurser hamnat på hösten och ingen på våren. Kursen i långvarig smärta motsvarade ej 

förväntningarna för någon specialité då flera olika var närvarande på kursen, från allmänmedicin, 

rehabiliteringsmedicin och smärtlindring - svårt att möta de olika målen för de olika specialiteterna. Frågan kan 

tas upp även på ST-nätverksmötet. 

 

❡8. ST-dagen 2023 (Skåne) - önskemål om middag på kvällen. Idéer kring ämne:  en vetenskapligt orienterad 

dag, tex fokus kring forskning inom det rehabiliteringsmedicinska området.  

 

❡9. Nästa möte: 9 November 2022, 15:30. Följa upp ST-nätverksdagen. Nya medlemmar? Planera nästa ST-

dag! 

 

❡10. Mötet avslutas. 

 


