
 
 

 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

13 februari 2019, Svenska Skype/telefon 

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

Dahlgren, Mattias Hill, Ullabritt Gripenstedt, Wolfram Antepohl 

 

Frånvarande:  

 

 
1. Ordförande har ordet 

Fråga om aktion gentemot försäkringskassan har kommit på e-post –  planering är att 

försöka få till ett möte i Stockholm. Vi beslutar att även stödja Carl Molanders 

skrivelse till försäkringskassan, angående handläggning i ärenden vid ansökan om 

förebyggande sjukpenning, där innebörden i begreppen medicinsk behandling och 

medicinsk rehabilitering synes tolkas olika av den medicinska sakkunskapen och av 

försäkringskassan.  

 

2. Genomgång av föregående protokoll. 

 
3. Ekonomi 

Ekonomin är i balans och cirka 500,000  kr i kassan.  

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Information från ST-rådet, behov av att kurser, Hans, Wolfram och Xiaolei har möte 

den 13 mars i Lund. Vuxenhabiliterings kurs hålls under hösten, Stockholm, inbjudan 

utskickad. År 2020 behövs kurs angående delmål 10, det vill säga ”Skador och 

sjukdomar i rörelseorganet och stödjeapparaten”. ”Långvarig smärta,” 

”Rehabiliteringsmetodik”. ”Kroniska neurologiska sjukdomar, ” tillfrågar åter Jan 

Lexell. 

Vårmötet Svenska Smärtläkarföreningen, den 29 mars, ”Huvudvärk: Den glömda       

diagnosen”, inbjudan läggs ut på vår hemsidan. 

 

5. SPUR 

Tillfråga som ny samordnare, förslag Ursula Heldmann, Skåne, (Wolfram).  

 

6. Kunskapsstyrningsprojektet 

Ullabritt deltog i mötet 6 februari Hearing om nivåstrukturering inom nervsystemet , 

genomgång av hur långt man har kommit i arbetet med Avancerad 

Parkinsonbehandling presentation av Håkan Widner respektive Ryggmärgsskador 

Katarina Stibrant Sunnerhagen. Diskussion om vilka sjukdomar som ska ingå i  

 



 
 

 

 

Nationell Högspecialiserad Vård inom NPO nervsystemet. Per-Henrik Zingmark, 

Enheten för Högspecialiserad vård, Socialstyrelsen höll en dragning. Från SFRM 

skickade vi med budskapet att ryggmärgsskador, svåra hjärnskador i det första skedet 

samt polio borde ingå i Nationell Högspecialiserad Vård 
 

 
7. Medlemsregister och kommunikation 

Om vad och hur ska vi kommunicera med medlemmarna? Diskutera på vårt nästa 

möte angående information från Mathias Walin om medlemsregister. 

8. Remisser och liknande 

Sveriges läkarförbund har fått följande på remiss från Socialdepartementet: Samspel 

för hälsa (SOU 2018:80) svar senast 2019-04-01, märk svaret med Gem 2019/0031. 

 

Läkarförbundets policy för digitalisering togs fram för ca 15 år sedan och sedan dess 

har väldigt mycket hänt när det gäller den digitala utvecklingen i vården. En ny policy 

har därför utarbetats. Remissvar senast 2019-05-01 och märk svaret med Gem 

2019/0033. 

9. Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

SLF’s ledarskapspolicy  - synpunkter senast 190303, avstår att kommentera. 

Almedalen 2019, eventuellt Wolfram kan deltaga. 

10. Rehabveckan  Programmet är klart. Två ST-arbeten har hittills skickas in till SFRM, 

vi hoppas på ytterligare arbeten. Linköping är värd år 2020.  

11. Internationellt 

Brev angående specialitetsnamn inskickad det vill säga byta vårt engelska EU-namn 

”Physiotherapy” till Swedish Society for Rehabilitation Medicine”. 

 

12. Övriga frågor  

        

 

Nästa möte:  

 
13/3 kl.16.00-17.00 Skype 

10/4 kl. 16.00-17.00 Skype 

 
 

Ullabritt Gripenstedt 

 
Sekreterare SFRM 

Överläkare 

MD, Ph 


