Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Sektion i Svenska Läkaresällskapet
Specialistförening i Sveriges Läkarförbund

Protokoll

Datum: 2016-10-31

Styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
Datum: Måndag 31 oktober 2016
Tid:
Kl 16:00- ca17:00
Plats: Skype
Närvarande: Marianne Lannsjö, Wolfram Antepohl, Hans Westergren, Matilda
Nordström, Daniel Dahlgren.
1. Ordförande har ordet
2. Genomgång av föregående protokoll
Se protokoll för 160926. (Saknas för telefonmöte 160601 och möte 160824.) De flesta
frågor följs upp inom dagens punkter.
3. Ekonomi
Det är snart klart med nya firmatecknare för föreningen.
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare.
Ingen mer har anmält intresse för europ examen. Möte i ST-rådet 3 sep då man tog
upp hur man går vidare med specialistexamen. ST-rådet ska skicka ut enkät till STläkarna och samla in synpunkter. Specialistexamen tas upp på nästa styrelsemöte 28
nov. ST-dagen: man har påbörjat planeringen och skickar nu ut en första info till STläkarna om det.
5. Hemsidan
Uppföljning av Wolframs förslag. Wolfram har börjat verkställa det vi bestämde. Lite
svårigheter att få ändringarna att fungera men Daniel kan hjälpa till något och likaså
stöta på Stefan Arousell om det.
6. Remisser, nomineringar
Slf: Läkares arbete med sjukskrivningarna – Marianne formulerar ett svar.
Slf: Privata sjukvårdsförsäkringar – vi avstår från att engagera oss.
7. Aktuella frågor/ärenden
Utredning om försäkringsbolagsläkare – hur gå vidare? Den 17/11 är det ett möte som
arrangeras av Socialstyrelsen där representanter deltar från RTP, nackskadeförbundet,
smärtläkarföreningen. Elisabet Roeck-Hansen, Gunilla Brodda Jensen, Hans
Westergren kommer att närvara. SoS tittar på sjukvårdssidan. Ställningstagande till
var vi kan skicka det formulerade brevet efter det mötet. Tas upp nästa möte.
Inbjudan till SvLs eHälsodag 161209. Om någon åker – rapportera. Ev deltagande får
bekostas av egna kliniken.
Förfrågan har kommit från Svenska Läkarsällskapet om att uppdatera skriften
”Teamarbete och förbättringskunskap” som är skriven av Michael Edblom,
rehabmedicin, och Karin Pukk Härenstam från svensk sjuksköterskeförening.
Marianne har frågat Calle Molander men ännu inte fått svar, ska påminnas. Ev fråga

Lotta Lundgren Linköping att delta. Hon och Carl Molander har skrivit boken om
teamarbete.
Katharina Stibrant Sunnerhagen är (om)förordnad som vetenskapligt råd på
Socialstyrelsen inom Neurologiska specialiteter: Rehabiliteringsmedicin.
Kallelse har kommit till Representantskapsmöte för Läkarförbundets
specialitetsföreningar 161110. Ingen av deltagande medlemmar kan delta men
Marianne överväger det fortfarande.
8. Rehabveckan
Datum 4-6 april på Norrlands Nation i Uppsala. Tema: trötthet. ”Blänkare” kommer
snart att skickas ut.
9. Internationellt
Vi har tidigare talat om att söka ISPRM kongress och fått påstötningar om detta nu.
Marianne planerar telefonmöte med Katharina Stibrant Sunnerhagen, Karin Rudling
och ev Kristian Borg. Tas upp nästa möte.
10. Övriga frågor
Framtida kontakt med nätverk för vuxenhab, och smärtläkarföreningen. Hans
presenterar en idé om att ha ett möte kvällen innan smärtforum där andra föreningar
som är berörda också kan delta. Motsvarande möte skulle kunna ordnas för
Vuxenhabläkarnätverket i samband med rehabveckan. Vi beslutar att planera för detta.
Medlemsenkäten – Hans avsäger sig uppdraget då han inte hinner.
Medlemsregistret och hur vi förbättrar det tas upp nästa gång.
Nästa möte via Skype måndag 28 nov kl.15- ca17. OBS tiden!

Marianne Lannsjö, ordförande

