
 
 

 

 
Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

25 oktober 2019, Svenska Läkaresällskapets hus, Stockholm 

Närvarande: Kristian Borg, Xiaolei Hu, Gunilla Brodda Jansen, Ullabritt Gripenstedt  
Via Skype: Mattias Hill, Marie Lindgren 

Frånvarande: Hans Westergren, Johanna Krause  

 
1. Ordförande har ordet  

Hälsade alla välkomna. Rådsmötet, vidareutbildning för läkare den stora frågan. 
Representantskapsmötet diskussioner mycket gällande fortsatta it-satsningar både 
inom Läkarförbundet men även de nationella satsningarna inom sjukvården. 
  

2. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna. 
 

3. Ekonomi  
Ekonomi god, 460 000 kr i kassan. ISPRM, medlemsavgift 2020 är 2000 kr/år. Övriga 
internationella organisationers avgifter fortsatt diskussioner inom SFRM. 
 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare  
Spur Umeå och Västerås, Marie Lindgren, Hans Westergren Ursula Heldmann. 
Förfrågan till Åsa Jidhagen om att vara nationell studierektor. Bjuda in Ursula 
Heldmann till styrelsemötet i januari 2020. 
Utbildningsgruppen/ST-rådet genomfört behovsanalys av ST-kurser. Mattias Hill 
återkopplade till styrelsen: Göteborg, kursen Hjärnskaderehabilitering, kursen 
Rörelseapparaten, Jönköping tittar på att eventuellt att genomföra denna. Kursen 
Kroniska neurologiska sjukdomar samt Lagar och föreskrifter nationell kurs, 
diskussion med styrelsen/ämnesföreträdare för rehabiliteringsmedicin vilken ort som 
kan genomföra dessa. Kursämnens beskrivning uppdaterad av Mattias Hill.  
 

5. Hemsidan  
Det skulle behövas en ny plattform för att kunna lättare uppdatera, exempelvis såsom 
kalendarium, artiklar. SLF kan erbjuda en hemsida som SFRM kan använda 
avgiftsfritt. Mattias Hill ges i uppdrag att kontakta SLF för att få information om detta 
och om vi vill välja detta alternativ för vår hemsidas struktur. 
 

6. Medlemsregistret  
SLF, hur får vi medlemmar att anmäla sig? Fortsätta arbeta med detta inom SFRM. 
 

   



 
 

7. Anslutning till Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
Kristian Borg fortsätter jobba med denna fråga, vid årsmötet beslöts att framför allt 
titta på alternativet att vara en medlemsförening och inte en sektion inom SLS. 
 

8. Remisser, nomineringar 
-Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26), avstår från synpunkter. 
-Samordnad utveckling för god och nära vård (Anna Nergårdh) har i juni 2019 
överlämnat sitt tredje delbetänkande SOU 2019:29 Samordnad utveckling för god och 
nära vård – Vård i samverkan. Betänkandet innehåller inte några skarpa förslag (ses 
som bakgrundsmaterial inför huvudbetänkandet) och kommer inte att gå ut på remiss. 
Utredningen tar dock gärna emot reflektioner. Avstår avvaktar remiss.  
-Mandatperioden för ledamöterna i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd (EAR) löper 
ut den 31 december, 2019. Ni erbjuds nu att nominera övriga ledamöterEAR för  
mandatperioden 2020-01-01—2021-12-31. Föreslår styrelseledamot Hans  
-Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård önskar 
Nationella programområdet (NPO) sällsynta sjukdomar få in nomineringar av 
ledamöter till en nationell arbetsgrupp (NAG), så kallad SVF NAG kvalitetsregister 
sällsynta sjukdomar, för att utreda förutsättningarna för att skapa nytt kvalitetsregister 
för sällsynta sjukdomar. Avstår. 
-Nationella planeringsstödet är ett regeringsuppdrag som handlar om att bedöma 
tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Förra 
året fick Socialstyrelsen även i uppdrag att kartlägga tillgång på och långsiktiga behov 
av specialistläkare inom samtliga specialiteter. Det ingår även i årets uppdrag. 
Besvarat av styrelsen.  
-Efter vårt brev i våras till försäkringskassan, (Carl Molander, Kristian Borg) om 
definition av begreppet rehabilitering fick vi svarsbrev från rättschefen, där de inleder 
med att de inte har för avsikt att ändra sin tillämpning av begreppet medicinsk 
rehabilitering. Styrelsen följer upp detta med brev till socialminstern. 

 
9. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

 
10. Rehabveckan 2020 Linköping  

Förfrågan till Linköping att återkomma angående intäkter, kostnader och sponsorer i 
en sammanfattning. Nästa möte 20/11 inbjudes Wolfram Antepohl att besvara frågor 
kring ekonomin, övergripande program samt  ST-programmet och vetenskapliga 
programmet. Pågående avhandlingar 2019-2020 att presenteras på Rehabveckan, 
utskick till professorer för information. Styrelsen föreslår att rebellkirurgen Erik 
Erichsen utgår ur programmet. 
 

11. NPO, RPO och NAG – mötestid 17/1 med Catharina de Boussard och Ann Sörbo, 
NPO Rehabiliteringsmedicin, Habilitering och Försäkringsmedicin, Kristian Borg 
bjuder in. NAG smärta representant Gunilla Brodda Jansen rapporterar, erhåller ej 
ersättning från Region Stockholm trots representant för Regionen, GBJ kommer inte 
att fortsätta uppdraget om inte ersättning erhålles. 
 
 

https://www.regeringen.se/49bced/contentassets/2d04ad89fbe24ca1af2aace2122e8137/organbevarande-behandling-for-donation-sou-2019_26.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/SOU-2019-29-Samordnad-utveckling-f%C3%B6r-god-och-n%C3%A4ra-v%C3%A5rd-v%C3%A5rd-i-samverkan.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/08/SOU-2019-29-Samordnad-utveckling-f%C3%B6r-god-och-n%C3%A4ra-v%C3%A5rd-v%C3%A5rd-i-samverkan.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fartikelkatalog%2Fovrigt%2F2019-2-14.pdf&data=02%7C01%7Ckristian.borg%40ki.se%7C16e5ba66f08844f7e32e08d747148702%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637056027763383809&sdata=s4%2Bi0G%2FqAiysOhgkd6NgKCRo9i4YP03XIetuD9McF8w%3D&reserved=0


 
12. Internationellt 

ESPRM och UEMS möte i Plovdiv, nya svenska medlemmar i Baltic and North Sea 
Forum on Physical and Rehabilitation Medicine (BNF-PRM),  ny i styrelsen Katarina 
Stibrant-Sunnerhagen. Styrelsen ställer sig enhälligt att inte fortsätta Bid för ISPRM 
kongress ska lämnas in i Orlando i början av mars 2020, troligtvis får den som lämnar 
in också ESPRM samma år.   

13. Diskussion ”Vad är rehabiliteringsmedicin” Fortsatta diskussioner vid mötet 17/1 
och under Rehabveckan. 

 

14. Nästa möte 
20/11 kl. 16.00-17.00 Skype möte 
18/12 kl.16.00-17.00 Skype möte 
17/1 kl.10.00-15.00 Svenska Läkarsällskapets hus, Stockholm 
 
 
Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 
Överläkare, MD, PhD 
 
 
 

 
 


