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Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 
 17 januari 2020 kl.10.00-15.00, Svenska Läkaresällskapet  
Närvarande: Kristian Borg, Xiaolei Hu, Gunilla Brodda Jansen, Hans Westergren, 
Mattias Hill, Marie Lindgren, Ullabritt Gripenstedt 
Frånvarande: Johanna Krause 
Kallad: Ursula Heldmann, Catharina de Boussard, Skypemöte med Wolfram Antepohl 
 
 
1. Ordförande har ordet 

Hälsade alla välkomna. 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet läggs till handlingarna, 
 

3. Ekonomi 
Ekonomin god, i kassan ca 428 250 kr. Årsavgiften gällande ISPRM och ESPRM  
betald (under föregående år) för år 2020. 
 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare  
Ett Skype möte genomfört i utbildningsgruppen. Hjärnskadekurs Danderyds sjukhus, 
hösten 2020. Strokekurs Umeå hösten 2021. Långvarig smärta 2020 och 2021.  
Utbildningsgruppen planerar att sätta ihop ett långsiktigt schema angående SK-kurser. 
Diskussioner om hur fortsatt administration och handläggning av 
rehabiliteringsmedicinsk examinationer, vi arbetar för att försöka återinföra 
regelbundna svenska examinationer, är en kvalitetsindikator för 
rehabiliteringsmedicin.  
 

5. SPUR 
Ursula Heldmann informerade, listor över SPUR inspektörer och framtida planerade 
SPUR inspektioner. Behov av ytterligare SPRUR-inspektörer. Lipus håller i SPUR-
utbildningen, 1 dags kurs som hålls i Stockholm. 
  

6. Hemsidan 
Möte den 17 januari med SLF och dess IT enhet medverkande Mattias Hill, Daniel 
Dahlgren och Stefan Arousell för vidare diskussion om hemsidans struktur och 
innehåll. Viktigt att vi håller den uppdaterar och har ett aktivt kalendarium. 
 

7. Rehabveckan- Linköping  
Skypemöte med Wolfram Antepohl, programmet diskuterades, v g senaste program 
Rehabveckans hemsida. Kontrakt ska iordningställas mellan SFRM och Linköpings 
Rehabiliteringsmedicinska klinik.  



Rehabveckan kommande år, följande är förslagen: 2021 Örebro, 2022 Lund, 2023 
Borås, Kristian Borg går ut med förfrågan. 
 

8. Medlemsregister 
 För närvarande 162 medlem (450 specialister finns i Sverige), registret sköts av SLF. 
 

9. Anslutning till Svenska Läkaresällskapet 
Styrelsen beslutade om att ansöka som föreningsmedlem och att styrelsen godkänner 
stadgeändringar som föreslagits samt att styrelsen rekommenderar årsmötet att 
föreningen ansluts som föreningsmedlem och att stadgarna ändras och att de dessutom 
inskickas till Sveriges läkarförbund för godkännande.  
Kristian Borg på Rådsmöte med SLS, den 5 februari.  
SLS fullmäktigemöte 26 maj 2020 
 

10. Remisser, nomineringar 
-Vårens styrelseutbildning via SLF flyttad till 14 maj 2020 (dagen efter 
representantskapet för lokal respektive specialitetsföreningarna). 
-Information från SLF vad väntar 2020? Diskussioner om den högspecialiserade 
vården, läkares fortbildning, kunskapsstyrning, primärvården och andra viktiga 
områden. 
-Nominering av ledamöter till NAG för framtagande av en generisk modell för 
området rehabilitering. Xiaolei Hu nominerad av styrelsen. 
-För närvarande har vi ingen representant i styrgruppen för projektet Säker 
Traumavård, tidigare representant Alison Godbolt. 
-Under senvåren 2020 kommer arbete att påbörjas med stöd till kunskapsbaserad 
rehabilitering i kommunal hälso-och sjukvård av Socialstyrelsen.  

 
11. NPO, RPO och NAG 

Catharina de Boussard från NPO informerade om deras arbete, Ann Sörbo avgått ur 
NPO. Bland annat berättade hon att fokus är på personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp. Högspecialiserad Vård se Socialstyrelsen beslut 2019-10-22 angående 
förvärvade ryggmärgsskada, ska bedrivas vid fyra enheter, den vård som avser barn 
och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada, samt funktionellt mycket höga skador 
ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid högst två enheter. Beslut maj 2020. 
Förslag till Högspecialiserad Vård, Svår förvärvad hjärnskada med 
medvetandestörning.  
Neuromuskulära sjukdomar, en sakkunnig grupp utsedd. 
I övrig se medföljande bilaga (Power Point)   

12. Internationellt 

 ESPRM kongress 2020 i Belgrad, Serbien den 1-6 maj 

13. Logga  

Mattias Hill och Stefan Arousell kommer med ett förslag till ny logga SFRM.  

14. Övriga frågor 



Årsmöte den 28 maj, kallelse och årsberättelser skickas ut 22 april. 
 
 
Nästa styrelsemöte: 
Den 3 mars kl. 16-17 Skype/telefonmöte  
Den 16 april kl.16-17 Skype/telefonmöte 
 
Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 
Överläkare 
MD, PhD 


