
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin  

10 april 2019 kl 16.00-17.00, Svenska Läkaresällskapets hus, Stockholm, 

Skype/telefon 

Närvarande: Marianne Lannsjö, Xiaolei Hu, Wolfram Antepohl, Hans Westergren,Mattias Hill,  

Ullabritt Gripenstedt 

 

Frånvarande:  

 

1. Ordförande har ordet 

Planerat möte med Försäkringskassan, Carl Höckerfeldt i Stockholm den 24/4. 

2. Genomgång av föregående protokoll 

3. Ekonomi  

Ekonomin är i balans.  

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

Förslag till ny checklista för ST-läkare klar och ute för synpunkter, Monica von Heijne 

skickat synpunkter gällande vuxenhabiliteringsperspektivet. 

 

Nätverket för ST-studierektorer i rehabiliteringsmedicin undrar om det är möjligt att få 

en ”flik” på föreningens hemsida för att lägga in information, uppgifter om 

kontaktpersoner, minnesanteckningar. Skulle väl passa bäst under rubriken 

”Utbildning”. Styrelsen beslutar att så sker. 

SK kurser som behöver genomföras: Långvarig neurologisk sjukdom Helen 

Rasmussen, Lund. Hjärnskadekursen Catharina de Boussard. Bägge positiva till att 

hålla kurserna under 2020. 

Ursula Heldman har tackat ja till att bli SPUR samordnare. 

 

Socialstyrelsen inbjuder till dialogmöte om utbildningsfrågor 2019-09-06. 

5. Kunskapsstyrningsprojektet 

Nomineringar till NAG smärta där SFRM nominerar Gunilla Brodda Jansen och Hans 

Westergren. Beslutas att SFRM prioriterar att nominera ledamöter till NPO 

Rehabilitering, Habilitering och Försäkringsmedicin och NPO för nervsystemet. 

6. Medlemsregister och kommunikation 

Wolfram har som informationsansvarig  tillgång till hela Läkarförbundets 

medlemsregister för Sfrm. 

  



 
 

7. Remisser och övriga ärenden från Svenska Läkarförbundet, Svenska 

Läkaresällskapet och Socialstyrelsen 

Via SLS har det kommit en fråga från den statliga utredningen Samordnat utveckling 

för god och nära vård (Anna Nergårdhs primärvårdsutredning). De vill ha in uppgifter 

inför sitt nästa delbetänkande 

 

• antal/andel av era medlemmar som arbetar i (olika delar av) habilitering och 

rehabilitering. Inklusive förändringar över tid. 

 

• större eller mindre studier som visar på utveckling och omfattning av (olika delar 

av) habilitering och rehabilitering. Svarstid 15 april. Marianne svarar. 

 

SLS fullmäktige 14 maj. Marianne kommer att deltaga. 

 

SLS: Varmt välkomna att nominera pristagare till Svenska Läkaresällskapets 

Hippokratespris senast den 15 maj 2019. Priset belönar och uppmärksammar etiskt 

förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet och delas vartannat år ut till en kvinna, 

vartannat år (udda år) till en man. Calle Sjöström, rehabiliteringsmedicin Sandviken, 

nomineras. 

 

Sveriges läkarförbundet har skickat ut förslag till reviderat sjukvårdspolitiskt program: 

Bot och bättring – recept för hälso- och sjukvården. Avstår att svara. 

 

Socialstyrelsen inbjuder till dialogmöte om utbildningsfrågor 190906. Blivande 

utbildningsansvarig bör rekommenderas att delta. Wolfram och Mattias noterar detta 

och planerar preliminärt att delta. 

 

8. Rehabveckan 

Uppdatering inför årets Rehabvecka. Planering inför Rehabveckan 2021 som hålls i 

Linköping. 

 

9. Internationellt 

Kristian Borg är invald i executive committee i ESPRM.  

Svensk representation på ISPRM konferens i Kobe, 14 juni 2019, Katarina Stibrant 

nomineras att få rösta som svensk representant. Karin Rudling kommer att fara till 

Kobe, inget ekonomiskt stöd från SFRM. 

 

10. Övriga frågor 

Vidareutbildning för färdiga specialister, frågan kommer att lyftas under Rehabveckan. 
 

 

 

Ullabritt Gripenstedt  

Sekreterare SFRM  

Överläkare  

MD, PhD 


