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

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
5 september 2018, Läkarförbundets hus

Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Hans Westergren, Wolfram Antepohl,
Daniel Dahlgren, Anna Saric, Gunilla Brodda Jansen, Mattias Hill, Ullabritt Gripenstedt

1. Ordförande har ordet
Välkomnar samtliga ledamöter.
2. Ekonomi
Ekonomin i balans. 51,000 kr i överskott från Rehabveckan.
3. Utbildningsgruppen, ST-läkare.
Från SLF: Översättning av C-målen pågår. Kostnaden belastar SFRM
preliminärt 1564 kr. Utbildningsgruppen har under dagen i en parallell sammankomst
ordentligt kommit igång med checklistorna för målbeskrivningen. Uppföljande möte
planeras till november.
Specialistexamen: Styrelsen anser fortsatt att det vore önskvärt om specialistexamen
var en naturlig del av ST-läkarutbildningen, men SFRM som förening saknar mandat
att genom arbetsgivarna premiera genomförd specialistexamen och således har
intresset varit svalt. Frågan skall fortsatt beredas inom Utbildningsgruppen och
eventuellt i samråd med Studierektorsnätverket för att nå konsensus kring enhetlig
examination, antingen i slutet av ST alternativt fortlöpande. Diskuteras möjlighet att ha
kunskapskontroll i målbeskrivningarnas checklistor.
4. Kunskapsstyrningsprojektet

Arbetsgruppen för Ryggmärgsskador är igång och arbetar med frågan om eventuell
centralisering av ryggmärgsskadevården och i sådana fall vilka delar som skall
omfattas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med de olika landstingen och
regionerna arbetar för införandet av kunskapsstyrning genom etableringen av
Nationella Programområden (NPO) och Nationella Arbetsgrupper (NAG). NPO
Nervsystemets sjukdomar, med södra Sjukvårdsregionen som värd och Jesper
Petersson som ordförande, arrangerade ett informationsmöte i Stockholm 31 augusti

där Marianne Lannsjö och Ullabritt Gripenstedt deltog.
Enligt uppgift skall det även skapas ett NPO för Rehabilitering, Habilitering och
Försäkringsmedicin.
Två stycken NAG är klara för NPO Nervsystemets sjukdomar; NAG Smärta och NAG
Stroke, båda av grundläggande intresse för Rehabiliteringsmedicin som specialitet.
Förslag att SFRM kontaktar NPO Nervsystemets sjukdomar samt NPO Rehabilitering,
Habilitering och Försäkringsmedicin och påtalar inom vilka diagnosgrupper man
önskar att Rehabiliteringsmedicin finns representerat. Styrelsen kommer även belysa
frågan för Rehabledarnätverket för att säkerställa att tänkbara kandidater bereds
möjlighet att delta i kunskapsstyrningsarbetet, då erfarenheter från
ryggmärgsskadeprocessen är att flera lämpliga och önskvärda kandidater ej haft
tillräcklig tid att avvara. Wolfram Antepohl skriver till Rehabledarna.
5. Medlemsregister och kommunikation
De flesta av SFRM:s medlemmar är med i SLF och finns således i deras register, där
står även SLF för justeringar utifrån de nya GDPR-direktiven. En del medlemmar är
dock inte med i SLF, och dessa håller vi i ett eget register som innebär en tung
administrativ insats att hålla uppdaterad. Styrelsen beslutar att efterhöra om SLF kan
administrera hela medlemsförteckningen, alternativt att höra med Mathias Wallin från
Rufus & Joshua kring sådan möjlighet och kostnadsförslag.
Hjärna tillsammans och Modellprojektet anordnar konferensen Hjärna i dag, modeller
för nya möjligheter, den 20 november 2018, förfrågan att via föreningen distribuera
information. Information ligger redan på hemsidan, inga ytterligare åtgärder vidtas.
Frågan om när Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin bildades har kommit via
ordförande för ISPRM. Marianne har genom personlig kommunikation med Gunnar
Grimby erhållit en del information som kan vara av intresse att publicera på hemsidan.
Daniel Dahlgren får i uppdrag att sammanställa.
6. Remisser och nomineringar
Synpunkter på FK’s nya blankett för utlåtande för arbetsskadelivränta. Svar till SLS
senast 31 aug. Daniel Dahlgren och Marianne Lannsjö har besvarat den.
Synpunkter på remissversion av ”Nationella rekommendationer för spinal
rörelsebegränsning” från Säker Traumavård. Senast 30 september. Wolfram Antepohl
och Marianne Lannsjö besvarar denna
Promemoria från Utbildningsdepartementet om grundutbildningen. Svar till SLS
senast 20 september. Svar till SLF senast 24 sep. Utbildningsgruppen går igenom
denna remiss.
Förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård med tillhörande
konsekvensutredning, från Socialstyrelsen. Svar till SLS senast 3 september. Svar till
SLF senast 26 augusti. Ullabritt Gripenstedt och Wolfram Antepohl har besvarat
denna remiss.

Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket. Svar senast 17
sep till SLF. Marianne Lannsjö har besvarat detta förslag.
Förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården. Svar senast 24
aug till SLF. Belutas att ej besvaras.
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21) från
Socialdepartementet. Svar till SLS senast 26 september. Beslutas att ej besvaras.
Remiss ”God och nära vård – En primärvårdsreform” har inkommit från
Socialdepartementet genom SLS, besvaras senast 2 november. Hans Westergren får i
uppdrag att granska remissen som sannolikt bör besvaras av föreningen.
Remiss från Regionalt Cancercentrum Syd angående ”Nationellt vårdprogram för
cancerrehabilitering”, första remissrundan. Gunilla Brodda-Jansen åtar sig att granska
remissen. Sista svarsdatum 1 oktober 2018.
Beslutas att de remisser som framöver inkommer till föreningen genom ordförande
fördelas ut jämlikt mellan styrelsens ledamöter direkt vid ankomst för granskning.
7. Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet

Representantskapsmöte för specialitetsföreningarna i SLF äger rum 8/11 kl 10-16:30 i
SLF lokaler, önskvärt om någon mer än Marianne Lannsjö kan närvara. 7 november
erbjuder SLF utbildning kring styrelsearbete.
8. Samverkan med Smärtläkarföreningen
Hans ger information om bakgrund och möjligheter till ökad samarbetet. Planerar
gemensam kurs i smärta, (Märta Segerdahl, Dagmar Westerlind). Gunilla Brodda
Jansen och Hans Westergren, väljs in i Svenska Smärtläkarföreningen
9. Rehabveckan
Äger rum 22-24 maj 2019 i Umeå. Planeringen pågår avseende såväl vetenskapligt
som övrigt arrangemang under temat ”Kognition”. Vissa förändringar gentemot
tidigare upplägg, bl.a. att lägga SFRM årsmöte i anslutning till lunchen och ej i slutet
av dagen, samt att flytta nätverksmötena för ökad möjlighet till deltagande. ST-dagen
planeras av två lokala ST-läkare i samråd med ST-rådet. Beslutas att även i år utfärda
ett resestipendium till bästa vetenskapliga arbete under ST.
10. Internationellt
UEMS-ESPRM-möte i Stockholm september 2018. Information. Hans Westergren
reserverade sig mot SFRM kostnad gällande UEMS-ESPRM vistelse. Styrelsen
bordlägger frågan för att föra den vidare till våra revisorer.

11. Övriga frågor
Diskussion om att vidga SFRM till att bli mer av en ”paraplyorganisation” där även
andra yrkeskategorier än läkare skulle kunna ingå betydligt mer aktivt än de gör idag.
Det kräver dock en helt annan organisation än nuvarande, och sannolikt ej förenligt
med nuvarande struktur där SFRM utgör specialitetsförening i SLF och sektion för
rehabiliteringsmedicin i SLS. Beslutas att inte gå vidare med frågan.
Nästa möten:
Onsdag 10 oktober kl.15.30-16.30 Skype
Onsdagen 7 november kl. 15.30-16.30 Skype
Onsdagen 5 december kl. 15.30-16.30 Skype
Fredagen 11 januari kl. 9.00-17.00 Läkarförbundet, Villagatan 5, Stockholm, även kallade
Kristian Borg, Karin Rudling och Katarina Stibrant-Sunnerhagen.
Onsdagen 13 februari kl. 15.30-16.30 Skype
Onsdagen 13 mars kl. 15.30-16.30 Skype
Onsdagen 10 april kl. 15.30-16.30 Skype
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