
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

  Sektion i Svenska Läkaresällskapet 

  Specialistförening i Sveriges Läkarförbund 

 

  

Protokoll styrelsemöte  Datum: 2016-09-26 

  

 

Datum: Måndag 26 september 2016 

Tid:  Kl 16:00- ca17:00 

Plats:  Skype 

 

1. Ordförande har ordet  

2. Genomgång av föregående protokoll 

Saknas för telefonmöte 160601 och möte 160824.  

3. Ekonomi 

Nu är det klart med underskrivet årsmötesprotokoll och protokoll från konstituerande 

styrelsemöte. Dessa skickas till Xiaolei Hu så hon kan kontakta banken och ordna med 

firmateckning. Vi har beslutat att både Xiaolei och Marianne Lannsjö ska vara 

firmatecknare.  

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Det är nu klart att det blir europeisk specialistexamen i Stockholm 161126. Karin 

Rudling står för arrangemanget. Hittills är det en deltagare, Ivan Sunara från 

Danderyds sjukhus. Information har gått ut till alla ST-läkare via mail om att fler kan 

ansluta. 

5. Fortbildning 

Förfrågan har kommit från Sv Läkarförbundet om personer som kan arbeta med detta. 

Richard Levi åtar sig detta och Marianne svarar detta via mail. 

6. Hemsidan 

Vi går igenom Wolframs förslag till förändringar och gör en plan för åtgärder. 

7. Remisser, nomineringar 

Slf: Läkares arbete med sjukskrivningarna. Ja, vi ska engagera oss i detta och tar upp 

det nästa möte. Materialet skickas ut i förväg för möjlighet att läsa igenom. 

 

Slf: utvärdera Saco-medlemskap. Vi avstår. 

 

Sls har önskat få ST-läkare till möte om tisdagsföreläsningarnas utformning. Ärendet 

är lämnat till Matilda Nordström och Daniel Dahlgren och de har spritt frågan till 

andra ST-läkare på Danderyd. Oklart om någon kunde gå på detta. 

 

Slf - Nationellt vårdprogram för cancerrehab. Marianne har svarat nej. 

 

Slf: Privata sjukvårdsförsäkringar – preliminärt avstår vi men tar beslut nästa 

telefonmöte. 

 

SoS: Workshop om ryggmärgsskador. Från styrelsen deltar Richard Levi och Wolfram 

Antepohl.  

8. Aktuella frågor/ärenden 

Socialstyrelsen och Finansinspektionen har beslutat om en utredning av 

försäkringsbolag och bl a systemet med försäkringsbolagsläkare. Vi har beslutat att 



engagera oss i detta. Hans har formulerat ett förslag till brev till Socialstyrelsen. 

Marianne och Hans formulerar det färdigt men övriga får också brevet för synpunkter 

innan det skickas iväg. 

9. Rehabveckan 

Fastlagt datum och ort: 4-6 april i Uppsala. 

10. Övriga frågor 

Framtida kontakt med nätverk för vuxenhab, och smärtläkarföreningen, tas upp nästa 

möte. 

 

Nästa möte är via Skype måndag 31 okt kl.16. 

 

 

Marianne Lannsjö, ordförande 


