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Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 

Måndag 30 januari 2017, kl.16:00-17:00, Skype-möte. 

Närvarande: Marianne Lannsjö, Wolfram Antepohl (del av mötet), Hans Westergren, 

Xiaolei Hu, Matilda Nordström, Daniel Dahlgren. 

Frånvarande: Katharina Stibrant Sunnerhagen, Ulla-Britt Gripenstedt, Richard Levi. 

 

1. Ordförande har ordet  

Kallelse till årsmöte behöver komma ut. Marianne kollar hur det har gjorts.  

2. Genomgång av föregående protokoll 

Inget som behövde följas upp. 

3. Ekonomi 

Vi beslutar att engagera revisorsbyrå för bokslut och deklaration, kostnad 5000-6000 

kr.   

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare. 

Matilda och Daniel planerar att se över hemsidan ur ST-perspektiv. En sak som 

behöver göras är att tydliggöra vilka kurser som krävs totalt sett. De samråder med 

Richard Levi, ordförande i utbildningsgruppen, och Wolfram som är ansvarig för 

hemsidan.  

Smärtrehabkurs behövs, Hans tillfrågas om Lund kan arrangera och han återkommer 

till dem med svar. Linköping har tillfrågats men inte svarat.  

Calle Sjöström och Karin Edberg ska tillfrågas om att förbereda intyg för ST-dagen.  

5. Remisser, nomineringar 

Sveriges läkarförbund har fått förslaget till Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) på 

remiss från Socialdepartementet. Vi beslutar att inte svara. 

 

Remiss från Sveriges läkarförbund: Förslag till vision och handlingsplan i frågan om 

läkaren som chef i hälso- och sjukvården, Gem 2016/0410. Vi beslutar att inte svara. 

 

Remiss från Sveriges Läkarförbund: Promemorian Ansvar för de försäkrings-

medicinska utredningarna, Ds 2016:41. Marianne besvarar före 2017 02 06.   

6. Aktuella frågor/ärenden 

Inbjudan har kommit till Svenska Läkaresällskapets Fullmäktigemöte 9 maj. Marianne 

planerar att gå, ev kommer Matilda med.  

7. Rehabveckan (RV) 

Läge redovisas vad gäller program och planering. Programmet kommer ut på 

hemsidan 20170131. Ekonomi: avgifterna i princip samma som i fjol. Vi beslutar att 

arrangera middagen 5/4 på annan plats än på slottet. 

Umeå ska ta ställning till RV 2018. Hans och Mathias Walins åsikt är att inte slå ihop 

RV och Smärtforum utan ha RV på våren och Smärtforum på hösten. 



8. Internationellt 

EARM möte i Uppsala 6/4 och ledamöterna gästar Rehabveckan. 

9. Övriga frågor 

Bestämma tider för kommande möten. Skypemöte 27/2 flyttas till 22/2 kl.16. Nästa 

möte blir via Skype 27/3. Konstituerande möte 5/4 direkt efter årsmötet.  

Smärtläkarföreningen har föreläsningsdag mån 3 april på SLS i Sthlm. Bra att sprida 

till ST-läkarna – läggs på hemsidan. Hans skickar programmet för RV till 

smärtläkarföreningen.  

 

 

 

Sandviken 2017 01 30 

 

 

Marianne Lannsjö, ordförande 


