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Protokoll styrelsemöte Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin  

 

Datum:  25 oktober 2017 

Tid:  Kl. 16:00 – 16:50 

Plats:  SKYPE 

 

Deltagare: Marianne Lannsjö, Gunilla Brodda Janssen, Hans Westergren, Anna Saric, 

Matilda Nordström  

 

1. Ordförande har ordet 

Hälsar välkomna. Dagordning.  

 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Samtliga punkter på föregående protokoll kommer att beröras i aktuell dagordning.  

 

3. Ekonomi 
Skattmästare ej närvarande detta möte men har rapporterat att ekonomin är under 

kontroll.  

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Charikleia Pappa, DS, har med viss tvekan tackat nej till deltagande i 

utbildningsgruppen. Marianne frågar Charikleia en gång till. Marianne frågar även 

Trandor, Gbg. Just nu består utbildningsgruppen av Anna Saric, Rikard Levi, Wolfram 

Antepohl, Hans Westergren samt St-läkarna Mikael Waller, Åsa Jidhage och Huan-Ji 

Dong. Pågår arbete i utbildningsgruppen att svara på remiss/skrivelse från 

socialstyrelsen kring olika samarbeten som föreningen har. Utbildningsgruppen har 

även svarat på skrivelse till socialstyrelsen angående vilka ST-kurser som 

önskas/planeras framöver.  

 

Förslag från Hans att i anslutning till rehabveckan 2019 anordna utbildningstillfälle för 

ST-handledare med fokus på rehabmedicinska frågor. Alternativt nätverksträff ST-

handledare. Eventuellt kan detta kombineras med nätverksmöte för studierektorer.  

 

5. Hemsidan.  

Inget nytt.  

 

6. Remisser, nomineringar m m 
Inget nytt.  

 

 

 



 

7. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet. 
Inget nytt. Svenska läkaresällskapets möte som tidigare planerades 14 -15 nov 2017 är 

inställt. I övrigt inget nytt.  

 

8. Medlemsregister.  

Marianne har skickat material (listor på medlemmar som Marianne fått från 

läkarförbundet och privata listor) till Wolfram. Eventuellt ska Mattias Wallin få i 

uppdrag att hantera detta. Frågan flyttas till nästa möte då Wolfram är närvarande.  

 

9. Internationellt 

ESPRM-möte i Stockholm 2018. Karin Rudling skulle ha deltagit i mötet för 

information och planering men det blev missförstånd om tidpunkten. Marianne 

kontaktar henne för vidare planering. Frågan flyttas till nästa möte.  

 

10. Övriga frågor 
Angående rehabveckan. Gunilla har pratat med Jan Burensjö och Björn Börsbo som 

planerar att rehabveckan ska bestå av tre delar. 1. Funktionella tillstånd - inkl 

patientfall och bl a föreläsning av Mark Edwards, neurolog. 2.Amputationer inkl 

patientfall och bl a  föreläsning av Bjert Uno Larsson. 3. Sexuell hälsa var tidigare 

planerat men man funderar nu på alternativ till detta ämne. Exempelvis idrott och 

commotio, ej klart med talare dock.  

 

Planeras även att ett antal ST-projekt (hittills ett anmält) ska presenteras och att ST-

läkarna därefter får delta i en paneldebatt kring hur de olika projekten kan 

implementeras i kliniken. Fler ST-projekt behöver anmälas till Gunilla. Matilda frågar 

Sofie Jörgenssen, nyligen disputerad ST-läkare på ryggmärgsskada. Matilda hör med 

st –rådet och st-nätverket v 46 i Lund. Gunilla mailar professorer på landets lärosäten 

för att få reda på aktuella disputationer under året.  

 

 

Nästa möte 23/11 kl 16:00 via Skype 

 

 

 

 

Protokoll av Matilda Nordström  


