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Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 

Datum:  Måndag 28 november 2016 

Tid:  Kl 15:00- ca17:00 

Plats:  Skype 

Deltagande: Marianne Lannsjö, Wolfram Antepohl, Hans Westergren, Xiaolei Hu, 

Matilda Nordström, Daniel Dahlgren. 

 

 

1. Ordförande har ordet  

Vi behöver få till ett bra och användarvänligt medlemsregister. Marianne frågar 

Mathias Walin om hjälp med det. Wolfram mailar Sture Persson på Slf om ny aktuell 

lista. När vi fått till det bra ska vi skicka ut enkät till medlemmarna. Vad den ska 

innehålla för frågor får vi utforma på ”sittande möte”. 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Svar på remiss om sjukskrivningspolicy skrevs av Marianne. Detta mailas ut till 

styrelsen f k. 

3. Ekonomi 

Firmatecknare nästan klart. Ersättning till extra SPUR-inspektör i Sandviken 161129-

30 har beviljats. Ipuls står bara för två inspektörer och ur utbildningssynpunkt 

önskades möjligheten att få skicka med en till nyutbildad inspektör. Andra 

specialitetsföreningar lär ha hanterat sådant önskemål på det sättet. 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

ST-examination i framtiden: ST-råd har rådgjort och kommit fram till att det i så fall 

måste vara ett krav från arbetsgivaren. Utformningen med kombination teori och 

praktik bedöms i så fall relevant. Frågebank behövs för att kunna förbereda sig. Enkät 

har gått ut till ST-läkarna. Av 74 ST på listan har 38 har svarat på frågan ”vad 

motiverar dig att göra examen” med: efterfrågan från arbetsgivaren, påverkan på 

lönen, lästid innan, kravspecifikation/frågebank behövs. Studierektorsnätverk under 

ledning av Johan Alinder är under uppstart. ST-läkarna vill ha samverkan med dem 

och Åsa Jidhage ska kontakta honom. Uppsats behövs inte längre.  

Vi tycker att det är en bra idé att blanda in studierektorerna och beslutar att ta upp 

frågan igen när Richard Levi är med. 

5. Hemsidan 

Daniel har hjälpt Wolfram så att mycket är fixat. Vi ska fylla på med: Litteraturlista, 

utbildningsgruppen (Richard).   

6. Remisser, nomineringar 

Remiss: En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle från 

Myndigheten för delaktighet. Svar till Svlf senast 161215. Vi bedömer att det är en 

remiss vi bör svara på. Matilda kontaktar läkare på vuxenhabiliteringen i Danderyd 

och frågar om man möjligen vill svara. Marianne finns tillgänglig för samråd.  



7. Aktuella frågor/ärenden 

Den 17 november hölls ett möte i form av hearing, initierat från regeringen angående 

personskadeprocessen efter trafikolycka. Hans W deltog som representant både för 

nackskadeförbundet och Sfrm. Richard Levi deltig också från Sfrm. Svensk 

smärtläkarförening var också representerad. Socialstyrelsen tog till sig att se till lika 

vård i landet. SoS bereder frågan och inhämtar förhoppningsvis synpunkter. 1177 

behöver uppdateras.  

Finansinspektionen ska se över försäkringsbolagens hantering. Hans W och Marianne 

L har skrivit  brev med synpunkter angående detta och skickat in. Något möte är inte 

planerat och vi får se vad som blir nästa steg. Vi har i alla fall gjort oss kända.  

Vi borde försöka hitta ett gemensamt forum för föreningar med oss närliggande 

inriktning. Måndagen  3 april har smärtläkarföreningens vårmöte på Svls i Sthlm. 

Hans kontaktar dem angående att de gärna får skicka inbjudan till oss. Vad är 

smärtrehab? kan vara ämne att diskutera. Registerdagarna för NRS och WR kan vara 

ett forum att bjuda in smärtläkarföreningen till samt till rehabveckan. 

Nackskadenätverket kan också vara ett forum.  

8. Rehabveckan 

Umeå har tagit på sig att vara värd för smärtforum och Rehabveckan 2018, dock inte i 

anslutning till varandra. Wolfram erbjuder att RV 2019 preliminärt kan förläggas till 

Linköping. 

9. Internationellt 

Vi har tidigare beslutat att söka ISPRM kongress 2021 och letter of intent är inskickat. 

Bid ska vara inne 170111. Vi kan inte besluta angående val av ort idag men både 

Göteboirg och Stockholm har anmält intresse. Man måste också ha en lokal värd i 

form av rehabklinik eller liknande. Frågan tas vidare av Marianne med Katharina 

Stibrant Sunnerhagen, Kristian Borg och Karin Rudling. Om man inte kommer fram 

så kan styrelsen i sista skedet besluta om val av ort.  

10. Övriga frågor 

Nästa möte blir förslagsvis ett möte där vi ses i Stockholm. Möjliga datum är 3,6,7,8 

feb. Tel möte 30/1 kl.16.  

 

 

Marianne Lannsjö, ordförande 


