
   

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

13 mars 2019, via Skype/telefon 

Närvarande: Marianne Lannsjö, Gunilla Brodda Jansen, Hans Westergren, Daniel Dahlgren, 

Mattias Hill, Ullabritt Gripenstedt 

Frånvarande: Xiaolei Hu, Wolfram Antepohl  

 

1. Ordförande har ordet 

Möte med Försäkringskassan, Carl Höckerfeldt planeras i Stockholm. Valberedning 

kommer att kontakta samtliga styrelseledamöter. 

  

2. Genomgång av föregående protokoll. 

Marianne skickar justerad skrivelse från Carl Molander angående försäkringskassans 

handläggning i ärenden vid ansökan om förebyggande sjukpenning. Förfrågan utskickad 

av Carl Molander om påskrift av även Jan Lexell, Kristian Borg och Marianne 

Lannsjö, sistnämnda från SFRM. 

Vi kan inte få hjälp med medlemsregister via Mathias Walin på Rufus&Joshua då en 

del av våra medlemmar faktureras via Sveriges Läkarförbund. Fortsatt arbete behövs 

för att få till en fungerande kommunikation och fakturering. 

 

3. Ekonomi 

Bokslut kommer att skickas till revisor för granskning i slut av mars. Ekonomin är 

stabil.  
 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Hans informerar från utbildningsgruppens möte 13 mars i Lund. Diskuterat ST-

utbildningens behov av kurser, se föregående protokoll. Specialistexamens värde 

kommer att diskutera inom ST-läkarnas nätverk. ST-checklista kommer att publiceras 

på SFRMs hemsida innan Rehabveckan för att diskuteras på årsmötet. Ullabritt tar 

frågan till DS om kurs i Hjärnskaderehabilitering, år 2020.  AT-stämma 3–4 april i 

Stockholm, Daniel kommer att representera SFRM. 

 

5. SPUR 

Wolfram ska tillfråga Ursula Heldmann, Skåne som ny samordnare. 

 

6. Kunskapsstyrningsprojektet 

Nationella Programområdet Nervsystemets sjukdomar (NPO NS) står inför att starta 

upp en Nationell arbetsgrupp (NAG) för Smärta. I enlighet med den överenskommelse 

som Läkarförbundet ges vår specialitetsförening möjlighet att nominera ledamöter till 

denna arbetsgrupp. Nominering behöver inkomna senast den 10 april. Respektive 



   

styrelseledamot efterhör om kandidater i respektive region. Fortsatt kontakt inom 

styrelse via e-post.  

 

 

7. Medlemsregister och kommunikation 

Marianne kontaktar Wolfram för att arrangera utskick av kallelse och information 

inför årsmötet. 

8. Remisser och liknande 

Sveriges läkarförbund har fått följande på remiss från Socialdepartementet: Samspel 

för hälsa (SOU 2018:80) svar senast 2019-04-01. Avstår att svara. 

 

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. Skicka era remissvar senast 2019-05-01 och märk svaret med 

Gem 2019/0033. Wolfram tittar på denna remiss. 

SLS har fått betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) på 

remiss från Socialdepartementet.  

Utredningen har analyserat om systemet med ett särskilt statsbidrag för läkemedel 

inom förmånerna är ändamålsenligt eller om det bör förändras för att göras långsiktigt 

hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart. För att skapa en god och jämlik 

tillgång till effektiva läkemedel har utredningen sett över subventions- och 

prissättningssystemen. Avstår att svara. 

 

SLS har fått Promemorian: Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering 

till prop. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning på 

remiss från Utbildningsdepartementet. 

Betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 

(SOU 2017:10), var på remiss 2017. Därefter har regeringen i februari 2019 lagt prop. 

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (prop. 

2018/19:58). I remissen av SOU 2017:10 framgick att Utbildningsdepartementet 

avsåg att senare komplettera remissen med en analys av betänkandets förslag ur 

dataskyddshänseende. Föreliggande promemoria innehåller i stället en analys ur 

dataskyddshänseende av förslagen i propositionen samt förslag till nödvändiga 

dataskyddsbestämmelser. Svar senast den 23 april. Beslut om ev besvarande tas vid 

nästa möte 190410. 

 

Remissvar från Läkarförbundet gällande framtidens specialistsjuksköterska efter 

bidrag från de olika specialistföreningarna. 

Sveriges läkarförbund inbjuder att nominera ledamöter till rådet för läkemedel, IT och 

medicinteknik (RLIM) för mandatperioden 2019-06-30 till 2021-06-30. Beslut nästa 

möte. 
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F48ddc3%2Fcontentassets%2Fb726d2738d98434e9db352b195056ac0%2Ftydligare-ansvar-och-regler-for-lakemedel-sou-2018_89.pdf&data=02%7C01%7Cmarianne.lannsjo%40regiongavleborg.se%7Cfc711215e5d6403c77f508d6964a2c2d%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C1%7C1%7C636861644020906035&sdata=P%2FQH8FH2B1drepvCM9c%2Fo1Opc0a%2B3xWFr3r8Fpl6Oj0%3D&reserved=0


   
 

 

 

 

 

9. Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

Nominera till priser SLS. 

Almedalen 2019blir sannolikt inte aktuellt p g a dyra omkostnader. 

10. Rehabveckan 

Journal of Rehabilitation Medicine betalar resan för Henk Stam till Rehabveckan, 

Umeå. 

 

 

Nästa möte:  

10/4 kl. 16.00-17.00 Skype  

 

 

 

 

Ullabritt Gripenstedt  

Sekreterare SFRM  

Överläkare  

MD, PhD 


