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1. Ordförande har ordet 

Formulera ett inlägg om problemen med Försäkringskassan inriktad på rättssäkerheten 

gällande Försäkringskassans bedömningar vid sjukskrivning och sjukersättning. Marianne 

begär att vi ska få en dialog med centrala Försäkringskassan, d v s skickas till 

generaldirektör Ann-Marie Begler och socialminister Annika Strandhäll. 

Rapport från specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 171106 då Mats Bojestig 

presenterade kunskapsstyrning, och samtliga sjukvårdsregioner har sagt att de kommer att 

följa SKL rekommendationer. Planerad kontakt med Neuroområdets ordförande Mia von 

Euler samt ordförande för Rörelseorganets område att vi önskar att 

Rehabiliteringsmedicin ska vara delaktiga i arbetet. Smärta finns både i Rörelseorgan- och 

Neuroområdet. Nationella rekommendationerna tas fram och förvaltas av 

tvärprofessionella ämnesgrupper fördelade mellan samtliga sjukvårdsregioner. 

Nästa specialitetsföreningarnas representantskapsmöte 180410, förslag att skicka två 

representanter.  

Smärtforum 18-19 oktober 2018, Umeå. 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 
 

3. Ekonomi 
Ekonomin är i balans. 

Ullabritt efterhör om vår timanställda webmedhjälpares tjänster kan få köpas direkt av    

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus där han är 

anställd.  

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Rehabiliteringsmedicin har ett eget utställningsbord på AT-läkarstämman 12-13 april 

2018, två till tre ST-läkare representerar varje dag, har med sig material för att visa upp 

vad rehabiliteringsmedicin är såsom roll-up/plansch, foldrar, karta över Sveriges 

Rehabiliteringsmedicinska kliniker och visitkort. 

     



 
 

ST-dagen 7 maj på Rehabveckan håller på att planeras. 

Linköping anordnar specialistutbildningskurs i ryggmärgsskaderehabilitering. 

Kursen går av stapeln vecka 20 (14-18 maj) och motsvarar kurskravet i målbeskrivningen 

samt innehållet i checklistan för specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin. Denna 

gång kommer de inte att anordna kursen under Socialstyrelsens tak utan samverkar med 

NoSCoS och Ryggmärgsskadekompetenscentrum i Göteborg. Kurskostnaden är max  

6000 kronor men de hoppas kunna få ner den kostnaden något genom externa bidrag. 

Detaljerad inbjudan finns på SFRM och NoSCoS hemsidor. 

ST-rådets förslag till ny ordförande Daniel Dahlgren, ny suppleant Matthias Hill. Nya 

medlemmar Erik Ahrenby Sandviken, Margareta Risborg Umeå och Anna-Karin 

Holmström, Umeå. 

Utbildningsgruppen rapporterar att det finns behov av ST-kurs gällande rörelseorganens 

delmål 10/C10 i ST-programmet. 

ST-kurs i Vuxenhab behövs, Monica von Heijne tillfrågas om kurs under 2019/2020 

Arbetar med checklista angående nya ST-programmet, utbildningsgruppen träffas på 

Rehabveckan gällande detta.  

Specialistexamen, omvärldsspaning för att se hur framtidens specialistexamen i 

Rehabiliteringsmedicin ska vara utformad. 

Bedömning av ST-läkarens kliniska kunskap, fortsätta diskussioner hur det ska bedömas, 

regionalt/nationellt styre. 

Ny SPUR samordnar behöver utses, Wolfram slutar i samband med Rehabveckan, Anna 

Nilsson Dalarna, tillfrågad. 

 

5. Remisser, nomineringar m m 
Sveriges Läkarförbund har fått följande på remiss från Socialdepartementet: Finansiering, 

subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87) 

synpunkter på förslaget senast 2018-02-05. Tre förslag 1. Staten 2. Landstinget            

3. Delad ansvar staten och landsting. Svarar att vi föreslår delad ansvar med tanke på 

framtida läkemedelsfrågor. 

Synpunkter till SLS på departementspromemorian Bastjänstgöring för Läkare, remiss från 

Socialdepartementet, svar senast 8 feb. Anna skriver remissvar att vi är positiva till 

förslaget. 

Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivare. Synpunkter senast 180119. 

Avböjer svar.  

Socialdepartementet Mats Wiberg, handläggning av behörighetsärende. Förslag angående 

behörighetsprövning, prövotid och prövoplan. Införa övre åldersbegränsning? Avböjer 

svar 

 

6. Medlemsregister och kommunikation  
Hur går vi vidare i att få ett fungerande medlemsregister? Wolfram kompletterar med 

hjärnskadegruppens e-post adresser. Angående Läkarförbundets e-post lista, Marianne kan 

delegera till ytterligare två personer, föreslås att informationsansvarige Wolfram och 

skattmästare Xiaolei kan ha möjlighet att komma åt vårt medlemsregister. Marianne 

delegerar till Wolfram att göra ett register som omfattar alla våra medlemmar. 

  Hur och vad ska vi kommunicera med våra medlemmar? Nyhetsbrev kommer att skickas 

ut. 



 
 

 

7. Framtiden 

Hur ska vi profilera vår specialitet? På vilket sätt ska vi aktualisera vårt engagemang i 

kunskapsstyrnings arbetet? 

Upprop från Katharina Stibrant-Sunnerhagen för att rekrytera specialister och 

forskningsaktiva.  

 

8. Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

Diskussion om förslaget att alla i specialitetsföreningar automatiskt ska vara anslutna 

till SLS. Fullmäktige tar beslut i denna fråga 5 maj 2018 och om beslutet tages 

genomförs detta januari 2019. Föreningen anser att man inte ska vara tvångsansluten 

till SLS. 

 

9. Rehabveckan 
            Tre abstrakt inkommit från ST-läkare. 

            Program för Rehabveckan i Jönköping, 7-9 maj finns publicerad på rehabveckan.se.  

 

10. Internationellt 

Karin Rudling och Kristian Borg deltar under mötet gällande punkt 10. UEMS-

ESPRM möte i Stockholm 6-8 september 2018, ESPRM torsdag em, UEMS fredag 

och lördag. Karin Rudling och Katharina Stibrant-Sunnerhag UEMS representanter, 

Kristian Borg, ESPRM. Vetenskapliga programmet sätts ihop av UEMS-ESPRM. 

Stockholm sjukhem står som värd för lokaler. Elisabet Åkesson, läkare på Stockholm 

Sjukhem, möjlig samordnar under mötet. Välkomstbrev skrives av UEMS-ESPRM 

representanterna och SFRM. Ekonomiskt är ESPRM i behov av sponsorer/bidrag via 

UEMS. 

Behov av upp till fyra personer som kan läsa abstracts till ISPRM 2018. 

Gunilla Brodda Jansen rapporterade från möte i Maastricht.  

 

11. Övriga frågor 

Alison Godbolt representerade SFRM på styrgruppsmötet Säker Traumavård 171212. 

Kommande möte:  

Följande möte via Skype 

Onsdag 28 februari kl.16  

Tisdag 20 mars kl.16  

Torsdag 12 april kl.16  

 

Stockholm 2018-01-15 

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare  

 

Ullabritt Gripenstedt Överläkare 

MD, PhD  

Epost:ulla-britt.gripenstedt@sll.se 
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