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

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Måndag 28 augusti 2017, Svenska Läkarsällskapets hus Stockholm
Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Gunilla Brodda Jansen, Hans Westergren, Matilda
Nordström, Daniel Dahlgren, Anna Saric, Ullabritt Gripenstedt.
Frånvarande: Wolfram Antepohl

1. Ordförande har ordet.
Ordförande hälsade alla välkomna. Meddelade att Wolfram kommer deltaga i möte via
Skype/telefon under eftermiddagen.
2. Genomgång av föregående protokoll
3. Ekonomi
Xiaolei gick igenom föreningens ekonomi. Redovisade att vinsten från Rehabveckan 2017
uppgick till 85.156 kr, sammanlagt 334 deltagare. Kassan är god med innevarande 475.596 kr.
Tidigare instiftat resestipendium 10.000 kr. föreslås att ges till bästa vetenskapliga arbete under
ST. Utdelas vid nästkommande Rehabvecka. Ansökan senast 1 april 2018. Ansökningarna sändes
till vetenskapligt ansvarig Gunilla Brodda Jansen.
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare
Anna Saric är ordförande i utbildningsgruppen. Stort behov att få in nya ledamöter i
utbildningsgruppen. Hans Westergren anmäler sig att deltaga och representera smärtrehab.
Planerat utbildningsmöte under hösten. Utbildningsgruppen med stöd av ST-rådet kommer att gå
igenom de SK-kurser som har givits de senaste två åren samt vilka som är planerade närmast året,
för att få en översikt vad som bör planeras in framöver. Översikten av SK-kurser kommer att
läggas ut på hemsidan. Utbildningsgruppen kommer även att hålla i frågan gällande kommande
specialistexamen i rehabiliteringsmedicin.
5. Hemsidan
Hemsidans annonser får inte in några löpande intäkter. Wolfram Antepohl kontaktar tidigare
skattmästare Carl Molander angående underlag för de annonser som finns på hemsidan
6. Remisser, nomineringar
Sveriges läkarförbund har fått följande på remiss från SOU: Remiss: Kunskapsbaserad och jämlik
vård (SOU:48). Svar senast 2017-09-15. Denna remiss kommer att besvaras från SFRM (Marianne
Lannsjö ansvarar).

Remissversionen för Nya Strokeriktlinjerna finns för kommentering på Socialstyrelsens hemsida,
flik nationella riktlinjer, till 2017-09-20. Socialstyrelsen besöker också de olika regioner för
synpunkter. Synpunkter från SFRM ska lämnas in (Xiaolei Hu ansvarar).
Remiss: Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (ds 2017:29). Svar 2017-10-17. Kommer
inte besvaras av SFRM.

Utbildningsboken för blivande smärtspecialister - synpunkter till Svenska Smärtläkarföreningen
senaste 2017-08-31. Sammanställs och besvaras av Anna Saric, i samråd med Hans Westergren,
Gunilla Brodda Jansen och utbildningsgruppen.
7. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet
Diskussion om framtiden och kravet att styrelsemedlemmar ska vara medlemmar i
Läkaresällskapet. Vi avvaktar för närvarande en pågående utredning innan vi tar ställning i
ovanstående fråga.
8. Rehabveckan
Jan Burensjö och Björn Börsbo kom från Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset
Ryhov och presenterade sina planer inför kommande Rehabvecka 7-9 maj 2018, på Kulturhuset
Spira i Jönköping. Programidé är att bygga på patientberättelser, klinik och forskning gällande
olika ämnesområden såsom exempelvis funktionella tillstånd, sexuell hälsa, amputationer,
hjärnskador. ST-dagen kommer att som huvudmål ha att gå igenom delmål 10, det vill säga att
kunna handlägga rehabilitering vid skador och sjukdomar i rörelse-och stödjeorganen. Såsom
tidigare kommer lunch och kaffe serveras tillsammans med besök i utställningarna.
9. Medlemsregister
Matthias Wallin ska tillfrågas om att strukturera medlemsregistret och till vilken kostnad han
skulle kunna genomföra detta arbete.
10. Vuxenhabiliteringen
Monica von Heijne och Thomas Börsbo, Vuxenhabiliteringen Huddinge,
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, kom för att diskutera samarbete och
stöd mellan vuxenhabilitering och SFRM. Idag finns Föreningen Svensk Läkarförening för
Omsorg- och Habiliteringsmedicin SLOHM. I åtminstone Stockholm och Borås ingår
Vuxenhabiliteringen i Rehabiliteringsmedicinsk kliniken. I nuläget finns inga riktlinjer för
vuxenhabiliteringsläkares utbildning och vidareutbildningsbehov. Idag finns cirka 25-30
vuxenhabiliteringsläkare med skilda specialiteter såsom rehabiliteringsmedicin, psykiatri, allmän
medicin, neurologi. Frågan som ställdes idag är om man ska sträva att bli tilläggsspecialitet såsom
smärtlindring eller ha riktlinjer för behörighet inom vuxenhabilitering. Förslaget är att definiera en
arbetsgrupp inom vuxenhabiliteringens nätverk och adjungera Monica och Thomas i SFRMs
styrelse för uppföljning av frågan. Framkommer också att man skulle vilja skapa Svensk
Läkarförening för Habilitering för att föra fram vuxenhabiliteringen. Vid dagens samtal kommer
också fram att det pågår en stor generationsväxling bland läkarna inom vuxenhabiliteringen,
viktigt att efterhöra om det finns intresserade läkare som vill auskultera eller ha ST-placering inom
vuxenhabilitering samt att SK-kurser genomförs inom ämnet med regelbundenhet.
Det finns en arbetsgrupp inom vuxenhabiliteringsnätverket som ska utforma riktlinjer för
uppföljning av vuxna patienter med ryggmärgsbråck. Dessa riktlinjer ska finnas med i upplägg av
uppföljning i kvalitetsregistret MMC-UP. SFRM stödjer arbetsgruppen i det uppdraget och
förordar samarbete med Swescos – nätverket för ryggmärgsskaderehabilitering i Sverige.
Beslutar även att en länk ska finnas från SFRM hemsida till SLOHM hemsida samt inbjudan till
de årliga mötena på Mösseberg för intresserade, och även vara del av Rehabveckan med
föreläsningar.

11. Internationellt
Karin Rudling och Katharina Stibrant-Sunnerhagen som medverkade till ansökan om ISPRM 2021
har meddelat att vi kom in tvåa, och att Lissabon blir de som kommer att genomföra kongressen.
Karin och Katharina kommer gärna till ett SFRM möte för att diskutera våra internationella
kontakter och bjuds därför in till januari mötet 2018, Vi önskar att de skickar med de frågor de vill
diskutera samt syfte och mål med våra internationella kontakter.

12. Övriga frågor
SPUR inspektion genomförd på Ängelholms sjukhus och godkänd gällande smärtrehab,
strokevård och öppenvård hjärnskada. Vid inspektionen framkom ett mycket gott samarbete med
Orup vilket lett till goda utbildningsmöjligheter för ST-läkare.
Kommande möte:
Följande möte via Skype
Måndag 25 september kl.16
Onsdag 25 oktober kl.16
Torsdag 23 november kl.16
Tisdag 19 december kl.16
Onsdag 28 februari kl.16
Tisdag 20 mars kl.16
Torsdag 12 april kl.16
Heldag Läkarsällskapet Stockholm
Måndag 15 januari
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