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Styrelsens verksamhetsberättelse 
Föreningens årsmöte hölls 2016-05-17  i samband med Rehabveckan i Göteborg. 

Svensk förening för rehabiliteringsmedicin (Sfrm) är en specialitetsförening inom 

Svenska Läkarförbundet och en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. 

 

Föreningens styrelse verksamhetsår 2016-2017:  
Marianne Lannsjö, ordförande, Sandviken 

Richard Levi, utbildningsgruppens ordförande, Umeå  

Katharina Stibrant Sunnerhagen, vetenskaplig sekreterare, Göteborg 

Xiaolei Hu, kassör, Umeå  

Wolfram Antepohl, informationsansvarig, Linköping 

Ulla-Britt Gripenstedt, sekreterare, Danderyd 

Hans Westergren, ledamot, Lund 

Matilda Nordström, ST-läkarrepresentant, Danderyd 

Daniel Dahlgren, ST-läkarsuppleant, Danderyd 

 

Revisorer 

Carl Molander  

Karin Rudling 

 

Valberedningen 

Karin Rudling 

Kristian Borg 

Olle Skogberg 

Britt-Marie Stålnacke 

 

Internationell representation 

Katharina Stibrant Sunnerhagen, representant i ISPRM, ESPRM samt UEMS. Del 

av Editorial board, Journal of Rehabilitation Medicine, Acta Scandinavia 

Neurologica, Disability and Rehabilitation, Rehab Research and Practice och  

Frontiers in Stroke. 

Kristian Borg, representant i EARM, European Academy of Rehabilitation och i 

ESPRM. Vice president of Baltic and North Sea Forum och Chairman of the 

Scientific committee, BNSF. Editor i Journal of Rehabilitation Medicine. 

Richard Levi, ingår i Editorial board i Spinal Cord och i Neurology. 

Jan Lexell, senior editor i AAPRM:s tidskrift PM&R.  

Karin Rudling, National Manager för UEMS-ESPRM samt ISPRM representant. 

Delegat i Svenska Läkaresällskapets språkvårdsnämnd 

Monica von Heijne 

 

Antal medlemmar 

Antal medlemmar: 220  

Antal fullt betalande medlemmar: 174 

 



Året som gått 
 

Rehabveckan 2016 
Föreningens vetenskapliga sammankomst 2016 ägde rum under 

Rehabiliteringsmedicinska veckan som hölls i Göteborg i samarbete med 

Rehabiliteringsmedicinska sektionen, Sahlgrenska universitetsjukhuset, och 

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken. Programmet hade som tema Med 

Patienten som Partner. Rehabveckan hade något färre deltagare men fler 

utställare. Nytt för året var att ST-läkarna ombads presentera sina 

fördjupningsarbeten liksom att nydisputerade inom ämnet fick presentera sig.  

Styrelsens möten och verksamhet 
Styrelsen har hållit ett möte i Stockholm och sju telefon/Skype-möten förutom ett 

konstituerande möte i direkt anslutning till förra årsmötet 2016-05-17. 

 

Styrelsen har skrivit brev till sjukhusledningen i landstinget Västernorrland för att 

stödja rehabiliteringskliniken i Härnösand i samband med omorganisation.  

 

Med anledning av oro på rehabiliteringsmedicinska kliniken på Örebro sjukhus i 

samband med omorganisation skrev vi till sjukhusledningen i Region Örebro län. 

Vi framhöll vikten av teambaserad sammanhållen rehabilitering och erbjöd oss 

ställa vår erfarenhet till förfogande i samband med omorganisationsprocessen. 

Man tackade för vårt engagemang men avböjde vänligt vårt erbjudande. 

 

Styrelsen har varit i kontakt med och formulerat ett brev till Finansinspektionen 

angående problem som vi idag ser inom Personskadeprocesser. 

Artikel ”Personer med hjärnskada diskrimineras vid tillämpningen av LSS”  
Som en reaktion på de problem som många beskrivit i samband med ansökningar 

och bedömningar om rätten till personlig assistans, skrev förutvarande ordförande 

Karin Rudling och sekreterare Marianne Lannsjö denna artikel, vilken 

publicerades 2016-05-27 i Läkartidningen.  

Hemsidan 

Informationsansvarig Wolfram Antepohl har tillsammans med ST-läkarsuppleant 

Daniel Dahlgren gått igenom och aktualiserat och förbättrat struktur och innehåll 

på hemsidan.  

 

Dialogmöte 2017-11-17 om vården vid trafikskador med långvariga 

smärttillstånd 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera vården och vårdutfallet för 

personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd. Bland annat ska hälso- och 

sjukvårdens förutsättningar att erbjuda personer inom detta område god vård i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet samt behovet av nationella kunskapsstöd till 

vården undersökas. Uppdraget har avgränsats till att huvudsakligen omfatta långvarig 

nacksmärta efter trafikolycka/whiplash-skada. Efter avslutad informationsinhämtning 

kommer Socialstyrelsen analysera inhämtat underlag. Uppdraget ska avrapporteras till 

Socialdepartementet den 1 december 2017. 

Vid detta möte representerades styrelsen av Hans Westergren och Richard Levi. 

Rehabiliteringsmedicin och föreningen var för övrigt väl representerad i och med 

att Elisabet Roeck-Hansen och Gunilla Brodda Jensen deltog. 



Workshop om ryggmärgsskador 

Vid denna workshop deltog både Wolfram Antepohl och Richard Levi. 

Säker Traumavård  

Förutvarande ordförande Karin Rudling, har deltagit i styrgruppen för Säker 

traumavård. Styrgruppens syfte är att sjösätta utvärderingar av 

traumavårdkedjorna i Sverige, inklusive rehabiliteringsinnehållet inom 

akutsjukhusen.  Ett starkt önskemål från de övriga i styrgruppen har framlagts vid 

flera tillfällen om aktivare Rehabiliteringsmedicin i Traumavårdkedjan. En ny 

representant behöver väljas för att fortsätta arbetet i den gruppen.  

 

Metodgrupp för utveckling av försäkringsmedicinska utredningar inom 

assistansersättning 

Ordförande har ersatt tidigare vald ledamot Solveig Hällgren i denna grupp. Det 

har varit ett möte 2016-11-29 och arbetet pågår med att ta fram underlag och 

intyg.   

Remisser maj 2016 till april 2017 

De remisser som har besvarats är följande:      

 Läkares arbete med sjukskrivningsärenden, förslag till policy från Sveriges 

Läkarförbund.  

 Remiss: En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - 

Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning 

och inriktning inom funktionshinderområdet. Föreningens svar på remissen 

bifogades som bilaga till Sveriges Läkarförbunds svar. 

 

Läkarförbundet 

Ordförande har deltagit i Läkarförbundets representantskapsmöte 2016-11-10.  

Ordförande i representantskapsmötet var då Karin Rudling, förutvarande 

ordförande i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin. Mötet bjuder in 

ordförande för samtliga specialitetsföreningar i Läkarförbundet för att belysa och 

diskutera viktiga frågor. 

 

Läkarförbundet har påbörjat insatser för att stärka fortbildningen för läkare. 

Richard Levi har anmälts som föreningens representant.  

 

Ordförande har också svarat på en enkät om specialitetsföreningarnas roll i 

Läkarförbundet. 

 

Vetenskapliga sekreteraren, internationell representation 
Föreningens vetenskapliga sammankomst 2016 hölls under 

Rehabiliteringsmedicinska veckan som arrangerades i Göteborg i samarbete med 

Rehabiliteringsmedicinska sektionen och rehabiliteringsmedicinska kliniken, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett flertal ST-läkare presenterade sina 

vetenskapliga arbeten.  

Alla 3 representanterna – Katharina Stibrant Sunnerhagen, Kristian Borg och 

Karin Rudling  - medverkade på UEMS-ESPRM möte i München i mars 2017. 

Föreningen har gått in med en ansökan om att få anordna ISPRM konferens 2021 i 

Göteborg.  

Kristian Borg har arrangerat möte för EARM i Uppsala i samband med 

Rehabveckan 2017. 



Kristian Borg och Katharina Stibrant Sunnerhagen har deltagit i författande av 

”White Book, a conceptual description of physical and rehabilitation medicine” – 

en beskrivning av rehabiliteringsmedicin i Sverige. 

Karin Rudling var i egenskap av National manager lokal representant vid 

genomförande av Europeisk Specialistexamen i Stockholm. Ivan Sunara var enda 

deltagande ST-läkare. Han klarade förtjänstfullt examen och förlänades ett diplom 

vid UEMS-ESPRM mötet mars 2017. 

Utbildningsgruppen 

Vid möte 2017-01-17 deltog Mikael Waller, Åsa Jidhage, Xiaolei Hu, Per 

Ertzgaard och Richard Levi (ordf).  Ur protokollet hämtas att Checklistan ska 

harmoniseras mot senaste versionen av målbeskrivningen. Specialistexamen 

önskas även framgent men utformningen av den behöver diskuteras ytterligare. 

Generellt diskuterades studierektorernas roll och synpunkterna förmedlades till 

Johan Alinder, studierektorsnätverket. Det handlar bl.a. om tid för studier, 

strukturerad och regelbunden utvärdering, färdighetsbedömning halvvägs i ST 

m.m., uppgifter som synes åvila respektive ST-studierektor och som även 

omfattas av SPUR-granskningen. 

Utbildningsgruppens ordförande har besvarat en enkät från Sveriges Läkarförbund 

om ST-läkarutbildningssituationen. 

 

ST-läkare  
ST-läkarrepresentanterna Matilda Nordström och Daniel Dahlgren, har lagt ner 

betydande arbete på att företräda ST-läkarnas intresseområden i SFRM:s styrelse 

och i samarbete med ST-rådet. ST-rådet har ett möte per halvår och därtill 

regelbundna telefonmöten. 

ST-rådets medlemmar: Matilda Nordström – ST-representant i styrelsen för Sfrm, 

Sophie Jörgensen – sekreterare, Åsa Jidhage – representant i utbildningsgruppen, 

Daniel Merrick, Huan-Ji Dong- representant i utbildningsgruppen, Mikael Waller 

- representant i utbildningsgruppen, Daniel Dahlgren – ST-suppleant i styrelsen 

för Sfrm. Karin Edberg och Carl Sjöström har haft särskilt ansvar för utformning 

av program för ST-dagen 2017. 

ST-läkarrepresentant och ST-rådet har även kartlagt behov av SK-kurser de 

kommande åren och argumenterat för att SK-kurser ska erbjudas mer regelbundet 

med rimliga intervall. Genom detta aktiva pålysande av behov av SK-kurser, 

arrangerades kurs i vuxenhabilitering, som var det område med mest akut behov, i 

Stockholm hösten 2016. Den kurs som störst behov av under 2017 var SK-kurs i 

smärtrehabilitering. Smärtrehab och kunskapscentrum i Lund, har åtagit sig att 

arrangera detta.   

ST-representanterna har kontakt regelbundet med ST-nätverket om kurser och 

viktiga händelser. Under året har en enkät genomförts om vad som är viktiga 

frågor. Det som fördes fram och som ska beredas ytterligare under kommande år 

var bland annat Specialistexamen och att ta ställning till att införa 

halvtidsavstämning. Websidan planeras att ytterligare förbättras både för ST och 

övriga. Man lyfter också att Sfrm och ST-rådet bör bli mer synliga nästa år på AT-

stämman och Sylf-dag på slutet av grundutbildningen på alla universitetsorter.  

 

En läkare, Ivan Sunara, specialistläkare på Danderyds sjukhus, har genomfört och 

klarat Europeisk specialistexamen. 



 

SPUR samordnare 
Samordnare för SPUR-granskningar är Wolfram Antepohl vid 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping. SPUR-inspektörer är Monica von 

Heijne (Danderyd), Anders Häggström (Örebro), Carin Persson (Danderyd), Lena 

Ahnlund (Västerås), Anna Nilsson (Falun), Bertil Tufvesson (Orup), Ursula 

Heldmann (Malmö) och Wolfram Antepohl (Linköping). Inspektioner har 

genomförts i Örebro, Gävleborg och Östergötland där en central inspektionsgrupp 

har tittat på landstingsgemensamma resurser för ST-utbildningen och där 

rehabinspektörerna har kunnat fokusera på just den specialitetsspecifika delen.  

 

Ekonomisk redovisning för SFRM räkenskapsåret  
Räkenskapsåret är 1/1 till 31/12. Skattmästare Xiaolei Hu rapporterar att Sfrm’s 

ekonomi är fortsatt god.  Sfrm har drygt 420 000 kr i bankmedel vid årsskiftet 2016-2017 

(408 451 kr vid årsskiftet 2015-2016). Föreningen har 220 betalande medlemmar (varav 

174 fullt betalande). Huvudsakliga intäkter kommer från medlemsavgifter och den 

framgångsrika Rehabveckan. Föreningens utgifter består av styrelsearbete, administration 

kring hemsidan och en stor utgift för medlemskap i internationella föreningar ISPRM, 

ESPRM och UEMS. under detta verksamhetsår har Rehabveckan signifikant bidragit till 

intäkter men intäkterna från medlemsavgifter har sjunkit. En del av förklaringen till de 

minskat medlemsavgifterna är att läkarförbundet ändrat redovisning och sammanställning 

av medlemsavgifterna. Ytterligare medel kommer att tillföras föreningen. Minskad 

medlemsavgift jämfört med föregående år har viss betydelse.  Under tiden har kostnader 

för styrelsearbete minskat vilket avgjorde ett gott ekonomiskt resultat. 

Problemet att få god kontroll över medlemsregistret och vilka som betalat medlemsavgift 

kvarstår tyvärr men styrelsens ambition är att förbättra detta under kommande år. 

 

 
 
2017-04-05 
Marianne Lannsjö 

Ordförande 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
       


