
 
 

 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

5 december 2018, Skype/telefon 

Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Gunilla Brodda Jansen, Wolfram Antepohl, Daniel 

Dahlgren, Mattias Hill, Ullabritt Gripenstedt 

 

 

 

1. Ordförande har ordet 

Rapport från representantskapsmöte Marianne Lannsjö och Ullabritt Gripenstedt 

deltog. Planerar att diskutera hur vi handlägger följande frågor vid januarimötet i 

Stockholm: fortbildningsfrågan som drivs av Läkarförbundet,  

kunskapsstyrningsprojektet, Nationell Högspecialiserad Vård, där 

ryggmärgsskadevården förväntas att komma med ett förslag om cirka ett år. 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Fortsätter med arbetet att byta vårt engelska EU-namn på vår specialitet 

”Physiotherapy” till ”Swedish Society for Rehabilitation Medicine”. Daniel är med 

och organiserar vårt deltagande på AT-mässan. 

 

3. Ekonomi 

UEMS-ESPRM mötet, professor Kristian Borg Rehabiliteringsmedicinska 

Universitetskliniken Stockholm och professor Katarina Stibrant-Sunnerhagen, 

Sahlgrenska Sjukhus har lämnat bidrag till det genomförda mötet. Xiaolei Hu 

rapporterade att ekonomin är stabil. 

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

Anna Saric kommer att avsluta sitt uppdrag som ordförande i Utbildningsgruppen. 

Utbildningsgruppen kommer att redovisa förslagna planer gällande ST-utbildningen 

och diskussioner om framtida SK-kurser vid mötet den 11 januari i Stockholm.   

 

5. SPUR 

Vi behöver en ny SPUR-samordnare, Marianne Lannsjö och utbildningsgruppen 

arbetar vidare med denna frågan. 

 

6. Kunskapsstyrningsprojektet 

Brev från NPO Rörelseorganens sjukdomar från utredare Sara Tunlid, med fråga om 

vi som specialitetsförening vill delta i frågor som kan uppkomma gällande 

rehabiliteringsmedicin i NPO rörelseorganens sjukdomar? Vi svarar att vi gärna är 

engagerade i NPO rörelseorganens sjukdomar för att kunna bidra och samordna 

insatser. 



 
 

 

7. Medlemsregister och kommunikation 

Hemsidan är uppdaterad. 

 

8. Remisser och liknande 

Eventuella synpunkter på skrivning angående helkropps DT vid multitrauma, 

Marianne återkommer om detta. 

 

9. Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

Frågan har kommit om vi kan stödja Förening för Narrativ Medicin som associerad 

förening i LSS, SFRM svarar ja till detta. 

Nomineringar till SLS delegation inför fullmäktige i vår, SFRM avstår. 

 

10. Rehabveckan 

Upprop om ST-uppsatser utskickad. 

Avtalsförslag från Matthias Walin, genomgången och en höjning av konferensavgiften 

beslutas att genomföras, 200 kr ordinarie och 100 kr för ST. Kristian Borg har kommit 

med en förfrågan att Journal of Rehabilitation undrar om SFRM är intresserade av en 

1.5-2 timmar lång session med ”dilemma game” lett av Henk Stam på Rehabveckan. 

Kostnader står i så fall JRM för, vi säger ja till detta. 

 

11. Internationellt 

Kristian Borg nominerad till executive committee i ESPRM. 

 

12. Övriga frågor 
 

13. Till mötet i januari   

Neurospecialitet – vad innebär det? Avgränsningar? 

Internationella kontakter? 

 

 

Nästa möten:  
Fredagen 11 januari kl. 10.00-17.00 Läkarsällskapet, Villagatan 5, Stockholm, även kallade 

Kristian Borg, Karin Rudling och Katarina Stibrant-Sunnerhagen.  

Onsdagen 13 februari kl. 16.00-17.00 Skype/telefon  

Onsdagen 13 mars kl. 16.00-17.00 Skype/telefon  

Onsdagen 10 april kl. 16.00-17.00 Skype/telefon 

 

 

 

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 

Överläkare 

MD, PhD 


