
 
 

 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

11 januari 2019, Svenska Läkaresällskapets hus, Stockholm 

Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Gunilla Brodda Jansen, Hans Westergren, Daniel 

Dahlgren, Mattias Hill, Ullabritt Gripenstedt, Wolfram Antepohl deltog per telefon. 

 

Frånvarande:  

 

 

1. Ordförande har ordet 

Fråga om aktion gentemot försäkringskassan har kommit från medlemmar – hur ska vi agera? 

Tidigare har vi skickat brev till Annika Strandhäll, våren 2018 och erhöll ett svar. Fortsätter med att 

försöka ha en dialog med försäkringskassan, Carl Höckerfelt och Annika Strandhäll. 

 

Webrehab och NRS - fortsatta diskussioner om hur vi som förening ska vara engagerade i dessa 

kvalitetsregister. 

 

 

2. Genomgång av föregående protokoll. 

 

 

3. Ekonomi 

UEMS-ESPRM mötet har fått ytterligare bidrag från Danderyds sjukhus, Stockholms sjukhem, 

Stockholms stad, slutlig sammanställning kommer. Ekonomin är stabil. 

 

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare.  

Arbete pågår gällande checklista för ST-utbildningen, Wolfram Antepohl, Hans Westergren, 

Xiaolei Hu samt en representant för ST-läkare, Hans sammankallar till ett möte. Diskussioner om 

längden på olika block inom ST-utbildning, rehabiliteringsmedicin. 

 

Smärtrehabilitering 6 månader eller 12 månader, bereda frågan i utbildningsgruppen. Ny ordförande 

sökes i utbildningsgruppen även meddelat valberedningen med tanke på val av styrelseledamöter. 

 

ST-rådet skickar förfrågan till Hans Westergren, utbildningsgruppen om de kan vara behjälpliga att 

genomföra SK-kursen Rehabilitering vid kroniska neurologiska sjukdomar.  

 

 

5. SPUR 

Spur-samordnare sökes, SFRM styrelse fortsätter med detta arbete och även kontakt med respektive 

kliniks verksamhetschef/studierektor för att se om det finns medarbetare som skulle kunna tänka sig 

vara intresserad av detta uppdrag. Lipus inbjuder till utbildningen för Spur-samordnare 26 mars. 

 

 



 
 

6. Kunskapsstyrningsprojektet 

Inbjudan till möte NPO neurosjukdomar 190206, Ullabritt Gripenstedt deltar från SFRM. 

Nivåstrukturering vid Högspecialiserad vård, vårt förslag är svåra förvärvade medvetandesänkande 

hjärnskador, locked-in skador vid den första bedömningen i rehabiliteringsskedet, sällsynta 

neuromuskulära sjukdomar, ryggmärgsskador. 

 

 

7. Medlemsregister och kommunikation 

Hemsidan är uppdaterad. Matthias Hill jobbar vidare med detta. 

 Om vad och hur ska vi kommunicera med medlemmarna, fortsatt arbete med detta Wolfram Antepohl 

och Mathias Walin. 

 

 

8. Remisser och liknande 

Remiss från SLS: Stärk primärvården, SLSs arbetsgrupps rapport, avböjer svar. 

Remiss Läkarförbundets policy för läkares ledarskap, svar senast 190303, SFRM, stöder detta arbete, 

och det är en del av att utveckla vår specialitet inom hela landet. 

 

 

9. Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

Inbjudan till styrelseutbildning 2 april. 

Nominera pris SLS senaste 1 mars. 

 

 

10. Rehabveckan 

Upprop om ST-uppsatser utskickat. Fortsätter att efterfråga nya avhandlingsarbeten. Fråga om antalet 

deltagare vid Henk Stams session, måste vara öppet för alla deltagare, Xiaolei kontaktar Britt-Marie 

Stålnacke som handhar Rehabveckans program och haft kontakt med Henk Stam. Förslag från 

redaktör Kristian Borg för Journal Rehabilitation Medicine att de ska kunna ha en stående session vid 

den årliga Rehabveckan. 

 

Innehåll på Rehabledarmötet - Marianne Lannsjö talar med Britt-Marie Stålnacke. Neurospecialitet, 

cancerrehab, ME, multitrauma, rehabiliteringsmedicinens roll i kunskapsstyrningsprojektet, nationell 

högspecialiserad vård och dess centraliseringsfråga, försäkringskassans roll i dagens vård, hur 

säkerställer vi medlemmarnas engagemang i SFRM, rehabledarnas inställning till dialog och 

engagemang i SFRM. Wolfram Antepohl och Jan Burensjö diskutera hur ska strukturen för 

rehabiliteringsmedicin i syd-östra sjukvårdsregionen se ut. Vad kan respektive enhet i landet bidra 

med för rehabiliteringsmedicins framtid i Sverige? Höstmöte? 

 

 

11. Internationellt 

Kristian Borg och Karin Rudling deltog. Kristian Borg, Karin Rudling, Katharina Stibrant 

Sunnerhagen ”national managers” för Union Européenne des Médecins Spécialistes, European Union 

of Medical Specialists (UEMS), facklig representant d v s Läkarförbundets internationella 

samarbetspartner, 28 länder deltar. Möten två gånger per år runt om i Europa. ”Section board, national 

management” internationell specialistexamen - Karin Rudling, ”clincal affairs” - Kristian Borg, 

”quality board” - Katarina Stibrant Sunnerhagen. 

 

 

 



 
 

Vetenskapligt samarbetspartner Läkarsällskapet, European Society of Physical and Rehabilitation 

Medicine (ESPRM), möte varannat år - Kristian Borg och Katharina Stibrant Sunnerhagen. Baltic and 

North Sea Forum, dotterorganisation till ESPRM.  

The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) världsorganisation, 

kontakt med WHO, Katarina Stibrant Sunnerhage , årliga möten. European Academy Rehabilitation 

Medicine, representeras av Bengt Sjölund, Katarina Sunnerhagen Stibrant, Jan Ekholm och Kristian 

Borg. 

 

Viktig med återkoppling till SFRM, och diskussioner. Kristian Borg och Karin Rudling kommer som 

representanter fortsätta att rapportera till SFRM från de internationella mötena.  

Viktigt att information om internationella kurser når SFRM och kan läggas ut på vår hemsida för att de 

ska nå våra medlemmar. 

 

 

12. Rehabiliteringsmedicin – aktuella frågor 

Vi är en neuro specialitet – vad innebär det? 

Vilken roll har vi i cancerrehabilitering? 

Dessa frågor tar vi med till rehabledarmötet. 

 

 

13. Övriga frågor 

Hans Westerberg och Gunilla Brodda Jansen valda till adjungerade i Smärtläkarförenings styrelse vid 

deras årsmöte i höstas. 

 

 

Nästa möte: 

 

13/2   kl. 15.30-16.30 Skype 

13/3   kl. 15.30-16.30 Skype 

13/4   kl. 15.30-16.30 Skype 

 

 

 

 

 

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 

 

Överläkare 

MD, PhD 


