
                     Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

  Sektion i Svenska Läkaresällskapet 

  Specialistförening i Sveriges Läkarförbund 

 

  

 

                                                                                         Datum: 2020-03-03 

  

 

Protokoll styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 

Datum:  3 mars 2020 

Tid:  Kl. 16.00-17.00 

Plats:      Skype/telefonmöte 

Närvarande: Kristian Borg, Marie Lindgren, Hans Westergren, Gunilla Brodda Jansen, 

Ullabritt Gripenstedt 

Frånvarande: Mattias Hill, Xiaolei Hu, Johanna Kruse 

 

1. Ordförande har ordet 

2. Genomgång av föregående protokoll  

Protokollet läggs till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Ekonomin god, i kassan över 400 000 kr. 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare, SPUR 

Antalet specialister diskussioner bör föras på Rehabveckan Kristian tar frågan med sig 

Möte utbildningsgruppen 19 mars  

Nya ST utbildningen, inga invändningar för närvarande  

5. Medlemsregistret  

Fortsatta diskussioner med Mattias Hill, Xiaolei Hu 

6. Remisser, nomineringar m m 

-Xiaolei Hu nominerad till NAG generisk rehabilitering, även Jan Lexell deltar i denna 

grupp 

-NPO, NSG och NKK har möjlighet att lämna synpunkter på de personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp som har tagits fram av regionernas nationella system för 

kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Vårdförloppen syftar till att öka 

jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Remissförfarandet är öppet, vilket 

innebär att alla intressenter – till exempel även patient- och professionsföreningar, 

regioner eller kommuner – är välkomna att lämna sina synpunkter. Dessa har också 

informerats. Remissen är öppen till och med 6 mars 2020. 

-Den 31 januari remitterade Socialstyrelsen nya ST-föreskrifter och målbeskrivning. 

Läkarförbundet kommer då att underremittera till samtliga delföreningar, däribland 

oss. Läkarförbundets svarstid till Socialstyrelsen kommer vara relativt kort då det är 

bråttom att implementera den nya föreskriften.  

- Remissvar angående SoS utredning om kommunal rehabilitering. 

7. Hemsidan  

Fortsatta diskussioner om logga 

Gunilla Brodda Jansen efterhör med ett marknadsföringsföretag för att se vad 

kostnaden skulle bli om man anlitar dem. 

 

 



8. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

Tagit emot vår medlemskapsansökan, se tidigare anteckningar. 

 

 

9. Rehabveckan Linköping 

Tre disputationer kommer att presenteras, hittills har inga ST-arbeten har inkommit. 

Ber att ST-nätverket påminner, (Mattias Hill). 

Sedvanligt program, kommer att bedrivas gällande deltagande ST-läkare. 

Rehabprogram rutiner och utvärderingar 

 

10. Internationellt  

ESPRM kongress, maj 2020 i Belgrad. 

 

11. Övriga frågor 

 

 

 

Nästa styrelsemöte:  

Den 16 april kl.16-17 Skype/telefonmöte 

 

 

 

 

   

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 

 


