Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Sektion i Svenska Läkaresällskapet
Specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Datum: 2017-05-18

Protokoll för styrelsemöte i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Datum: 29 Maj 2017
Tid:
Kl 16:00- ca17:00
Plats: Skype
Närvarande: Xiaolei Hu, Anna Saric, Matilda Nordström, Daniel Dahlgren, Hans
Westergren, Wolfram Antepohl, Ulla-Britt Gripenstedt
1. Ordförande har ordet
Anna Saric hälsas välkommen som ny medlem i styrelsen. Planering av innehåll i
möte 28/8: Preliminärt kommer representant för vuxenhabläkarnätverket att bjudas in
enligt tidigare beslut. Karin Rudling och Katharina Stibrant Sunnerhagen vill gärna
informera om och diskutera föreningens internationella engagemang. Då vi har många
frågor på agendan får detta skjutas till Skypemöte lite senare.
2. Genomgång av föregående protokoll
De viktigaste sakerna att följa upp finns på kommande punkter i dagordningen för idag
varför vi avstår från genomgång av tidsskäl.
3. Ekonomi
SPUR – hur ställa sig till extra kostnader om det är inspektörer som är med för
upplärning? Svenska Läkarförbundet (SLF) står bara för kostnader för 2 st. Vi beslutar
att det även i fortsättningen ska vara möjligt att som undantag bekosta 1 extra person.
Wolfram rapporterar att det i nuläget är ganska bra bemanning vad gäller SPURinspektörer. I nuläget är Wolfram samordnare men Anna Nilsson, Falun, har
preliminärt sagt att hon kan ta det uppdraget till hösten.
I samband med Rehabveckan beslutade vi om sponsring av EARM-mötet 7/4 med
10 000 kr.
Xiaolei har fått en första rapport från Mathias Walin, Ruphus & Joshua, om
ekonomiskt utfall för Rehabveckan 2017. Det blev en vinst på 82 000kr. Mer utförlig
rapport kommer.
Xiaolei har utformat mall för utlägg och mailat ut för synpunkter. Efter eventuella
justeringar läggs den sedan på hemsidan under ”styrelsen”.
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare.
Matilda och Daniel har skickat ut en fråga till alla ST-läkare via ST-läkarnätverket och
bett de som är intresserade att skriva specialistexamen 2017 eller våren 2018 att
anmäla det. Sex ST-läkare, spridda över hela landet, har anmält intresse (Göteborg,
Sandviken, Skåne, Umeå, Luleå.) ST-rådets förslag till utformning: En teoretisk del +
en praktisk del, allt genomfört på en dag. Inläsningsfrågor till teoretisk del ska
meddelas i förväg. Vi kommer överens om att Anna, som ny ordförande i
utbildningsgruppen, mailar till de övriga – Richard Levi, Per Ertzgaard, Michael
Waller, Åsa Jidhage, Huan-Ji Dong och kallar samman till telefon eller Skype-möte
som ett första steg. Utbildningsgruppen får utifrån informationen från ST-rådet ta

ställning till och i så fall utforma och planera för specialistexamen. Anna Saric
återkopplar och samråder med styrelsen. Tidpunkt är lämpligen tidigt på våren 2018.
En annan fråga som behöver hanteras är utformning av checklista till nya
målbeskrivningen.
Styrelsen har fått ett förslag angående förändringar i informationen om
specialistutbildningen på hemsidan från Matilda och Daniel. Vi tycker det ser bra ut
och har inga ändringar att föreslå.
Charlotte Amilon på Socialstyrelsen (SoS) har via mail frågat om vilka SK-kurser vi
vill prioritera för 2018. Det har varit en mailväxling angående detta innan mötet
mellan Matilda, Wolfram, Marianne och Jan Lexell med flera. Utifrån utbud av kurser
nyligen och planerad smärtrehabkurs i höst samt planerad kurs i neuromuskulära
sjukdomar (utanför SK-kurssystemet) så rekommenderas att kurs i rehabmetodik
prioriteras. Wolfram svarar Charlotte Amilon, Kurs i ryggmärgsskaderehabilitering
anges som prio 2. Matilda svarar Jan och frågar om tidpunkt för kurs i neuromuskulära
sjukdomar, vilken kommer att ges i annat arrangemang än SK-kurs.
Interdisciplinär nordisk masterkurs i ryggmärgsskaderehabilitering kan bli av 2018.
Preliminärt är deltagandet begränsat till uttalade spinal-enheter. En kurs på mer basal
nivå, lämpad för ST-läkare, kan också bli aktuell som nordisk kurs 2018 – utanför SoS
regi då de inte accepterar annat än svenska deltagare. Den fördel som finns i att få
kursen som SK-kurs med godkännande från SoS är att det innebär en kvalitets-garanti
och bättre ekonomi.
5. Remisser, nomineringar
Remissen från Socialdepartementet via Sveriges läkarförbund ”För en god och jämlik
hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4” har vi valt att
inte besvara.
Sveriges läkarförbund har fått följande på remiss från Socialdepartementet: Remiss
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15). Svar 2/6 senast. Vi
beslutar att avstå från att besvara den.
Svenska Läkaresällskapet har fått remissen Förstärkt rehabilitering för återgång i
arbete, Ds 2017:9 från Socialdepartementet. Den är besvarad av ordförande, bifogas.
Sveriges läkarförbund har fått följande på remiss från SACO: Ny ordning för att
främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10. Svar senast 4/8. Vi
avstår.
Vi diskuterar att det är svårt för styrelsen att kunna besvara alla remisser och frågor
som kommer in. Vi behöver lyfta det i samband med nästa Rehabvecka.
6. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet.
Rapport om specialitetsföreningarna från Svenska Läkarförbundet (bifogas).
Ordförande informerar från Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige 2017-05-09.
En viktig fråga som annonserades och som man kommer att besluta om vid 2018 års
fullmäktigemöte, är att koppla medlemskap i specialistförening med medlemskap i
SLS – ”tvångsanslutning”. Den frågan behöver vi diskutera under året. Något som
också berördes är om man i framtiden ska arbeta för att lägga ut bedömning och

godkännande av specialistkompetens på specialistföreningarna istället för, som nu, på
Socialstyrelsen. Det kommer i så fall också att behöva diskuteras.
7. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Etablering aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård,
med sikte på ett gemensamt nationellt system. Se bifogad Power Point. Rehabilitering
är inte ett eget område utan inlagt i alla områden. Det blir en utmaning för
rehabiliteringsmedicins roll och uppgift. Viktigt att tittar på vad vår specialitet
innehåller och att inte splittra oss på för många saker. Vi måste också ha inflytande på
utformningen. Ordförande kontaktar ansvarig för mer information och sedan får vi
diskutera hur vi ska agera.
8. Rehabveckan
Stefan Wengelin, Linköping, har lämnat in anbud att arrangera Rehabveckan 2018,
bifogas. Vi beslutar att besvara anbudet med avslag (ordförande) efter att för säkerhets
skull samråda med nästa års arrangör – Jan Burensjö, Jönköping.








9. Medlemsregister
Vi behöver få en bättre struktur. Tas upp på mötet i augusti. Marianne försöker samla
en adresslista till chefer/ansvariga på olika kliniker/enheter i Sverige.
10. Internationellt
Vi fick inte ISPRM-kongressen 2021. Katharina Stibrant Sunnerhagen och Karin
Rudling har mailat några frågor till SFRM´s styrelse och skulle gärna komma till
styrelsen och berätta om sina erfarenheter. Det finns en hel del av värde att berätta.
Också en del frågor av intresse för föreningen.
Katharina och jag pratade om att till nästa års rehabvecka skulle det vara värdefullt
tror vi om ett föreläsningspass kunde handla om ISPRM/ESPRM kanske Rehab
Academy mfl internationella organisationer. Det finns anledning att de svenska
rehabdoktorerna engarerar sig mer I internationella frågor, bedömmer vi. Vi är båda
villiga att presentera på rehabveckan. Kanske Kristian vill berätta om Rehab
Academy.
Skulle vilja få hjälp från dig att ställa några frågor till Presidents Cabinett/ISPRM
rörande en del fakta frågor. Det finns anledning att misstänka vissa former av internt
spel. Kanske inget vi kan göra något åt, men det finns anledning att vara så påläst som
det går rörande stadgar mm. Det förefaller som om man ändrar reglerna som det
passar, "as you go along".
Vi kan författa brevet men det vore värdefullt om det också var underskrivet av dig I
egenskap av ordförande.
Vi beslutar att bjuda in dem till Skype-möte i höst.

11. Övriga frågor
Jan Lexell har meddelat att boken ”Rehabmetodik” som han skrivit tillsammans med
Marcelo Rivano, nu kommer ut. De kommer att skicka ett gratis exemplar till alla
kliniker. Marianne förser dem med adresslista.
Nästa möte måndag 28 augusti kl.10-16 på Svenska Läkaresällskapets hus i
Stockholm.
Telefonmöten bokas då.
Väl mött!
Marianne Lannsjö, ordförande

