Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
20 mars 2018, Skype/telefon
Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Hans Westergren, Wolfram Antepohl,
Daniel Dahlgren, Gunilla Brodda Jansen, Ullabritt Gripenstedt
Frånvarande: Anna Saric, Matilda Nordström

1. Ordförande har ordet

Förberedelse inför årsmötet som hålls under Rehabveckan Jönköping, 8 maj.
2. Genomgång av föregående protokoll

Det planerade Smärtläkarföreningens årsmöte 19 mars har blivit inställt.
3. Ekonomi

Inget nytt att rapportera.
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare

ST-kurs i Vuxenhabilitering kommer att genomföras av Rehabiliteringsmedicinska
Universitetskliniken Stockholm, september 2019.
5. Remisser, nomineringar m m

Kunskapsstyrning – ingen bred representation från Rehabiliteringsmedicin både gällande
allmänt samt gruppen Ryggmärgsskadevård (Nervsystemets sjukdomar). De
representanter som finns från rehabiliteringsmedicin och neurologi är
Katarina Stibrant-Sunnerhagen, Anna Granström, Richard Levi och Claes Hulting. Det
har också skett avhopp där orsaken varit att man ej ansett sig ha kunnat få tillräcklig tid
avsatt från respektive region. Marianne L skriver en kort anmärkning att de saknas en
bredare representation från rehabiliteringsmedicin.
En fråga har kommit från Nationella programområdet (NPO) för nervsystemets
sjukdomar via Martin Gunnarsson, man har diskuterat Rehabiliteringsmedicin tillhörighet
inom den nya strukturen för Kunskapsstyrning. Deras uppfattning är att
Rehabiliteringsmedicin bör ingå i detta NPO med tanke på nära samverkan med övriga
delar som kommer att ligga inom Nervsystemets sjukdomar (som även kommer att
innefatta Neurotrauma och Smärta), och inte ett eventuellt område med Rehabilitering,
Habilitering och Försäkringsmedicin. Det beslöts att ta upp denna frågeställning på
årsmötet.

Uppdatering av SLS etiska riktlinjer för avbrytande/avstående av livsuppehållande
behandling, Marianne skickar in SFRMs svar.
Svenska Läkaresällskapet (SLS) har fått Ny lag om koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården (Ds 2018:5) på remiss från Socialdepartementet. Det föreslås att införas en
ny lag om att landstingen ska erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har ett särskilt
behov av individuellt stöd för att kunna återgå till arbetslivet. Insatserna ska ges inom hälsooch sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning, samverkan med
andra aktörer och liknande insatser som främjar den enskilde patientens återgång till
arbetslivet. Tacksam för eventuella synpunkter senast den 17 maj till
susann.asplund@sls.se, Gunilla skriver ett svar och vi kan därefter lägga till våra
synpunkter.
6. Svenska Läkarförbundet

Ullabritt har anmält intresse att delta vid representantskapsmötet 17 april.
Inbjudan utbildning för styrelsearbete 16 april, påpeka vid representantskapsmötet att
inbjudan måste skickas ut tidigare.
Remiss översyn av SLF’s marknadsföringsregler.
7. Rehabveckan

Umeå 2019, Linköping 2020.
8. Internationellt
UEMS-ESPRM-möte i Stockholm 6-8 september 2018.
Behov av upp till fyra personer som kan läsa abstracts till ISPRM 2018.
9. Övriga frågor

Smärtforum 2019 kommer att hållas i Lund.
Kommande möte: Via Skype Torsdag 12 april kl 16.00
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