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Styrelsens verksamhetsberättelse

Föreningens årsmöte hölls i samband med Svenska Läkaresällskapets Läkarstämma, 2013-12-
04 som detta år hölls vid Stockholm Water Front.  Föreningens årsmöte hölls i en 
angränsande lokal. 
 
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 

Kristian Borg, internationell representant, Danderyds sjukhus
Sara Degerman-Carlsson, informationsansvarig, Södra Älvsborgs sjukhus, 
Marianne Lannsjö, övrig representant, Sandvikens Sjukhus
Richard Levi, utbildningsgruppens ordförande, Umeå Universitets sjukhus
Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare, Skånes universitetssjukhus
Carl Molander, skattmästare, Akademiska sjukhuset 
Elisabeth Roeck-Hansen, sekreterare, Danderyds sjukhus
Karin Rudling, ordförande, Akademiska sjukhuset
Olle Skogsberg, ST-läkarrepresentant, Linköpings Universitetssjukhus
Katharina Stibrant-Sunnerhagen, övrig representant, Sahlgrenska Universitets sjukhuset

Föreningen kommer för första gången att anordna en samlad rehabiliteringsmedicinsk 
konferens, kallad Rehabveckan, under våren. Detta innebär att verksamhetsberättelsen 
kommer av naturliga skäl vara mycket kortfattad. Den tid föreningen har kunnat verka från 
föregående årsmöte är endast fem månader.  

Vi i styrelsen är mycket stolta och glada över att få ta emot er alla på en samlad 
rehabiliteringsmedicinsk konferens. Verksamhetsåret har inneburit att mycket fokus har 
ägnats åt att sjösätta Rehabveckan i Lund 13-15 maj. Denna vecka innehåller, förutom ett 
gediget vetenskapligt program, det mesta av lednings och planeringsmöten som de olika 
rehabmedicinska konstellationerna inom Sverige har behov av, såsom ST-dagar, 
Rehabledardagar, Carf-möten, möten i spinalskadegruppen, mm.  

I övrigt har styrelsen skickat in två anbud om att anordna internationella kongresser i 
Stockholm, ett att anordna ESPRM 2018 och ett att anordna ISPRM 2018.  Omröstningen 
angående ESPRM är redan genomförd och där förlorade Stockholm till Villnius, Litauen.  
Stockholms anbud till ISPRM har gått vidare till den sista omröstningen som kommer att ske 
i Cancun, Mexico i början av juni, där Stockholm kommer att tävla mot Paris. Två 
representanter från nuvarande styrelse är uttagna att presentera Stockholms bidrag. 

Under årets första månader har också en hel del aktiviteter skett angående utbildningsfrågor. 
Vgs rapport nedan.  

Två ordinarie styrelse möten och två telefonmöten har hållits förutom ett konstituerande möte
i direkt anslutning till förra årsmötet i december 2013. 

Från vetenskapliga sekreterare

Under verksamhetsåret har allt arbete lagts ner på att arrangera Rehabveckan 2014 i Lund 
(13-15 maj 2014). Detta blir föreningens största satsning någonsin och har bland annat gjorts 



möjligt genom generöst stöd från en av våra sponsorer. Program och alla detaljer kring mötet 
finns på www.rehabveckan.se.

Utbildningsgruppen

Kursämnen under ST.
Utbildningsgruppen har haft som sin huvudfråga ”kursämnen under ST”. Socialstyrelsen har 
sedan nedläggningen av Ipuls tagit en framträdande roll, och bland annat organiserat ett antal 
workshops och intervjuer i samarbete med de olika specialistföreningarna. 
Utbildningsansvarig har med stöd av utbildningsgruppen (Xiaolei Hu, Per Ertzgaard, 
Wolfram Antepohl) representerat SFRM i dessa sammanhang. Förslag på 
specialitetsspecifika kursämnen har framlagts. Innehållet i respektive sådant kursämne har i 
detalj stämts av mot stipulerade lärandemål och checklistor för ST i rehabiliteringsmedicin. 
Här är det värt att särskilt notera, att uppdragsgivaren SoS, via sina konsulter (Governo), varit
tämligen styrande i att begära omformuleringar av lärandemålen i respektive ämne. Stor möda
har därför måst läggas på val av verb för att uttrycka olika kvantitativa och kvalitativa 
kunskapsmål. Huruvida denna semantiska omstöpning lett till ökad klarhet återstår att se. Vi 
uppfattar i alla händelser intentionerna som goda, och vill understryka, att de resulterande 
omformuleringarna inte valts godtyckligt. Den största icke-semantiska förändringen är att vi 
föreslår två huvudmoduler eller kategorier av kursämnen: dels kategorin 
”Rehabiliteringsmetodik”, dels kategorin ”diagnos- eller problemspecifika kursämnen”. Den 
förstnämnda kategorin innefattar alla de metoder, modeller och processer som genomsyrar all 
rehabiliteringsmedicinsk verksamhet, exempelvis multimodalitet, team, holism, 
konsekvensfokus och logistik. Den sistnämnda kategorin innefattar de 
diagnos/organ/problemspecifika kursämnena, exempelvis rehabilitering vid långvarig smärta, 
hjärnskador, kroniska neurologiska sjukdomar och ryggmärgsskador. Förslagen har 
sanktionerats i SFRM:s styrelse, vilken även inlämnat remissvar efter beredning i 
arbetsgrupp. Enighet har rått kring det slutliga förslaget.

”Breda kursämnen”.
Under våren 2014 har utbildningsgruppen involverats i ett efterföljande projekt i 
SoS/Governos regi, om så kallade ”breda kursämnen”, varmed avses ämnen som naturligen 
kunde/borde samorganiseras mellan flera specialiteter. Efter förankring i SFRM:s styrelse har
vi anmält deltagande i tre av dessa ämnen, nämligen ”smärta”, ”trauma mot huvud, hals, 
rygg” samt ”hälsobefrämjande arbete”. Representanter har tillfrågats utifrån förslag från 
styrelsen, och workshops är planerade huvudsakligen under maj månad 2014.

Sårbarhet i upphandlingen.
Sårbarheten för en liten specialitet som rehabiliteringsmedicin har beskrivits och 
problematiserats av utbildningsansvarig i dennes kontakter med SoS, således att avslag på 
anbud (med hänvisning till t.ex. för högt kostnadsläge) riskerar ST-läkarnas 
utbildningsplanering. Å andra sidan riskerar intern konkurrens (flera anbudsgivare på samma 
kurs) att prioritera ”lågprisalternativ” på bekostnad av kvalitet, merarbete för anbudsgivare 
m.m. SoS agerande härvidlag ligger utanför SFRM:s och utbildningsansvarigs jurisdiktion. 
Problemet har dock tydliggjorts.
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Ny lärobok i rehabiliteringsmedicin på svenska.
Utbildningsansvarig har sedan flera år framfört behovet av en ny/uppdaterad lärobok i 
rehabiliteringsmedicin på svenska. En redaktionsgrupp under ledning av professor Jörgen 
Borg har meddelat att arbetet pågår.

Specialistexamen 2014.
Erbjudande om specialistexamen 2013 medförde endast en intresseanmälan, där 
vederbörande valde att skjuta upp examen. Specialistexamen 2014 kommer att erbjudas i regi 
av Rehabiliteringsmedicin, Umeå. Examinationen planeras följa den sedan flera år fastlagda 
strukturen med både teoretiska och praktiska moment.

ST-läkarrepresentant 

Under året har mycket arbete lagts på att utveckla ST rådet för att förbättra möjligheten 
för ST-representanten Olle Skogberg att arbeta för ST-läkares intresseområden, utföra 
sitt styrelsearbete samt för att utveckla ST-dagen.  ST-rådet har tillammans med 
arrangörerna av rehabläkarveckan utformat program för ST-dagen samt föreslagit 
föreläsningar till resterande program. Inför deltagandet i AT-informationen togs det 
fram ett informationshäfte med information om specialiten och innehållet har även lagts
ut på hemsidan. Vid AT-informationen deltog förutom Olle Skogberg Karin Rudling och 
vi hade en central plats på läkarsällskapets hus där AT-läkarna visade stort intresse för 
specialiteten. Rådet har även i samråd med informationsansvarig bidragit till att 
utveckla hemsidans funktionalitet samt innehåll samt haft representant i 
utbildningsgruppens arbete.Tillsammans med övriga styrelsen har remiss från 
Socialstyrelsen gällande kursämnen under STbesvarats. Nuvarande deltagare i ST-rådet 
är Olle Skogberg (ordförande), Alexandros Zampakas (huvudansvarig för ST-dagen, 
hemsideansvarig och moderator för hemsidans forum), Xiaolei Hu (suppleant till 
huvudansvarig för ST-dagen och representant utbildningsgruppen), Jakub Banach 
(hemsideansvarig, moderator hemsideforum), Patty Gatziani (kontaktansvarig med 
ansvar för adresslista), Jakob Gesher (ST-dag) och Aikaterini Palpana (ST-dag).

Information/Hemsidan

Föreningen har nu 183 medlemmar. Vi har under året lagt in ett verktyg som räknar 
antal besök på vår hemsida. Denna visar att sfrm.se besöktes i november2013 av 6 st 
unika besökare per dag.  I mars 2014 har detta ökat till 9 st besökare per dag. Vi hoppas 
på en fortsatt ökande trend då styrelsen försöker i alla kontakt med medlemmarna 
påminna om att detta är vår kanal för spridande av information. 

Internationell representation

Det här året har varit kort.  Ett UEMS och ESPRM möte har hållits i Bled där vare föreningen
tyvärr inte hade någon närvarande representant. Bids för ESPRM och ISPRM 
världskongresser 2018 i Stockholm har lämnats in, Sverige/Stockholm förlorade mot Vilnius 
vad betr ESPRM.  Stockholm ställs mot Paris i kampen om ISPRM 2018, valet sker  i Cancun
Mexico juni 2014.
Vi har finaliserat planer krin Riga Summer School 2014, där Sahlgrenska Akdemin, 
Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet kommer att vara delarrangörer. 8:e 



världskongressen (WCNR) i neurorehabilitering avhölls i april 2014 med ett flertal svenskar 
närvarande.

Under året har två UEMS möten hållits, i Rom och i Tartu. Kristian B och Katharina SS 
har närvarat på ESPRM möte i Hannover. Jan Lexell har närvarat vid XX ISPRM möten.
Tyvärr har det inte varit någon anmälan till Europaexamen och ingen klinik har UEMS 
ackrediterats. Föreningen kommer under 2014 att söka öka intresset nationellt för en 
UEMS ackreditering. 
Vid Baltic and North Sea Forums 3dje konferens i Hannover var det en mycket stor 
svensk närvaro. Konferensen hölls tillsammans med Tyska och Österrikiska 
föreningarna med översättning till ryska i vissa sessioner. Olle Höök föreläsning hölls av
Gunnar Grimby med tema: “How to link basic research with clinical practice: Physical 
function and training in rehabilitation medicine”. Konferensens huvudtema var 
”translational research in rehabilitation medicine”.
K Borg vald till 1:e vice ordförande i Baltic and North Sea Forum for PRM.
Planering pågår för nästa konferens i Riga 2015. Summer school i Riga planeras till 
sommaren 2014.

Ekonomisk redovisning för SFRM räkenskapsåret 2013-09-01 - 2014-05-15

Överlämning av kassaböcker och bankbehörigheter från tidigare kassören Katarina Martinell 
har genomförts. På grund av att det stadgeenliga räkenskapsåret pågår 1/9 till 31/8 har inget 
bokslut gjorts till detta årsmöte. Under perioden från föregående bokslut 2013 har inga stora 
rörelser i föreningens tillgångar. Tillgångarna 31/3 var 195468:- på PG konto och 211227:- på
sparkonto. Skattedeklaration har lämnats in och föreningen har anmälts som arbetsgivare till 
skatteverket för att kunna ersätta en person som varit behjälplig med it-hantering. För 
närvarande pågår arbete med att uppdatera medlemsregistret. 

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Bedömningen är att räkenskaperna är i god 
balans. 
Intäkterna i föreningens verksamhet baseras huvudsakligen på medlemsavgifter med intäkter 
via central avgift från medlemmar som är medlemmar i läkarförbundet.
För medlemmar i SFRM som ej är medlemmar i läkarförbundet sker egen inbetalning till 
föreningens plusgirokonto och detta gäller även nya medlemmar.

Medlemsavgiften är oförändrat 500 SEK för specialister, 300 SEK för ST-läkare, underläkare
och medlemmar av annan profession. Icke yrkesverksamma är avgiftsbefriade. Styrelsen 
föreslår oförändrad avgift om inga andra synpunkter inkommer.
 

2014-04-30
Karin Rudling
Ordförande
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