
 
 

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin  

15 maj 2019, via Skype/telefon 

 
Närvarande: Marianne Lannsjö, Hans Westergren, Wolfram Antepohl, Xiaolei Hu, Mattias Hill, 

Daniel Dahlgren 

 

Frånvarande: Ulla-Britt Gripenstedt, Anna Saric, Gunilla Brodda-Jansen 

 

 

 
1. Ordförande har ordet 

2. Föregående mötes protokoll 

3. Ekonomi 

Preliminärt besked angående ekonomiskt utfall för Rehabveckan 2019. 

 

4. Inför Rehabveckan i Umeå 

Hans Lindsten, verksamhetschef Umeå, är värd för Rehabledarmötet. Ämnen som planeras för 

diskussion är nya diagnoser inom specialiteten, nya checklistan för ST-läkare, SK-kurser, hur 

kommunikationen kan se ut mellan landets kliniker och SFRM. Wolfram ska presentera det 

pågående arbetet med en regional modell för strukturering av vården liksom förmedla en 

hälsning från Ursula Heldmann, ny SPUR-samordnare. Bör även diskuteras möjlighet för 

ytterligare ett mötestillfälle för Rehabledarmötet, ev till hösten, utifrån behov. 

 

5. Inför årsmötet 

Flera viktiga frågor som behöver lyftas, framför allt  

- Hur vi ställer oss till Svenska Läkarsällskapets nya direktiv kring medlemskap och vad 

det skulle innebära för föreningen/individen. Marianne Lannsjö presenterar de olika 

alternativen. Kommande styrelse behöver sannolikt bereda frågan ytterligare, besked till 

SLS senast 1 mars 2020 

- Föreningens medlemsavgifter: vid årsmötet 2018 gavs styrelsen i uppdrag att bereda 

frågan kring medlemsavgifterna. Enl stadgarna är hedersledamot och korresponderande 

medlem befriade från årsavgift och ingen ändring av stadgarna föreslås. Mot bakgrund av 

svårigheterna att administrera medlemsförteckningen, vg se kommande punkt, liksom att 

ändring av medlemsavgift kan bli aktuellt framöver beroende på hur föreningen ställer sig 

gentemot SLS, beslutar styrelsen föreslå oförändrade medlemsavgifter på 400 SEK för 

ordinarie medlem, 200 SEK för ST-läkare samt 200 SEK för pensionärer, avgiftsfritt för 

korresponderande medlemmar. 

- Om och hur medlemsuppgifter skall kommuniceras till de internationella föreningarna 

- Nationella kunskapsstyrningsprojektet 

- Rehabveckans framtid i relation till andra stora nationella/internationella sammankomster 

- Utbildning: SK-kurser, checklistan för ST-läkare 



 

6. Remisser 

Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård: 

Ryggmärgsskador. 

En viktig remiss att besvara, men där styrelseledamöternas egna intressen utifrån sina lokala 

arbetsuppdrag till viss del kan medföra meningsskiljaktigheter. En annan viktig aspekt är hur 

utbildningssituationen för blivande specialistläkare liksom annan kompetensutveckling kan 

påverkas. Remissen diskuteras och har så även gjorts genom mailkonversation. Mattias Hill i 

samråd med Marianne Lannsjö får i uppdrag att sammanställa ett förslag på remisstext som 

sedan får granskas av övriga styrelseledamöter. Svar senast 5 juni 2019. 

 

Remiss avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell högspecialiserad vård: 

Avancerad behandling vid Parkinsons sjukdom. Beslut att besvara remissen i syfte att belysa 

några principiellt viktiga rehabiliteringsmedicinska aspekter. Mattias Hill ansvarig. Svar 

senast 10 juni 2019. 

 

7. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

Förslag på ny checklista: en del synpunkter har inkommit. Förslaget kommer att lyftas under 

Rehabveckan på ST-läkarnätverksmötet, Rehabledarmötet och slutligen på föreningens 

årsmöte. 

 

SK-kurs hjärnskador: under avropsperioden för SK-kurser 2020 inkom inget svar angående 

Rehabilitering vid förvärvade hjärnskador, en kurs som av föreningen anses prioriterad. 

Socialstyrelsen har meddelat att de kan återöppna förfrågan men endast om presumtiv 

kursgivare finns. Danderyd har uttryckt intresse men behöver diskuteras vidare internt, Ulla-

Britt Gripenstedt tar frågan vidare lokalt och återkommer till styrelsen.  

 

8. Medlemsförteckning 

Svenska Läkarförbundets nya medlemsregister är i gång, dock kvarstår frågetecken bla kring 

registreringen av ST-läkare som i dagsläget verkar saknas. Nya medlemsansökningar bör 

sannolikt gå genom SLF:s hemsida framöver, men oklart om tex icke-läkare även kan hållas i 

detta register. Wolfram tar dessa frågor vidare till kontaktpersonen på SLF. 

 

9. Rehabveckan 2021 

Information om möjlighet att anmäla intresse för att arrangera Rehabveckan 2021 skall 

publiceras på hemsidan, Daniel Dahlgren ansvarig. 

 

10. Rapport från Representantskapsmötet 

Bordläggs till senare möte. 

 

11. Rapport från SLS fullmäktige 

Vg se under punkt 5. Vidare diskussion på årsmötet. 

 

 

Daniel Dahlgren 


