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Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 
 
Datum:  16 april 2020 
Tid:  Kl. 16.00-17:00 
Plats:      Telefonmöte 
Närvarande: Kristian Borg, Marie Lindgren, Hans Westergren, Gunilla Brodda Jansen, 
Xiaolei Hu, Ullabritt Gripenstedt 
Frånvarande: Mattias Hill, Johanna Kruse 

 
 
 

1. Ordförande har ordet 
 

2. Genomgång av föregående protokoll  
Protokollet läggs till handlingar. 
 

3. Ekonomi 
Revision under april, för kalenderår 2019. 
 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 
Telefonmöte genomfört i utbildningsgruppen, fortsätter med planeringen av 
utbildningskurser. ST tentamen diskuteras inom ST-gruppen, nationell eller europeisk 
tentamen. Xiaolei Hu försöker få fram en europeisk specialisttentamen för att vi ska 
kunna gå igenom inom styrelsen. 

 
5. Hemsidan 

Hemsidan – som tidigare nämnt finns en version utarbetad som i princip kan lanseras. 
Mattias Hill visar oss gärna den vid nästa möte (via exempelvis Zoom skulle Mattias 
kunna visa upplägget). 

6. Rehabveckan 
Initialt förflyttat till 7-9 december dvs måndag till onsdag v 50, 2020, nästa 
rehabvecka skulle ske i maj 2012 d v s bara 6 månader efter föregående. Styrelsen 
beslutar att inleda diskussion med Linköping om att flytta Rehabveckan Linköping till 
2021. Rehabveckan 2022 i Lund.  

 
7. Vetenskaplig sekreterare 

Gunilla Brodda Jansen, har beslutat att avgå i samband med årsstämman 2020. 
 

8. Medlemsregistret 
163 st medlemmar. 



9. Anslutning till Svenska Läkaresällskapet 
 

10. Remisser, nomineringar m m 
- Med anledning av spridningen av Covid-19 har Socialstyrelsen beslutat att 

tillfälligt pausa arbetet med nationell högspecialiserad vård och återuppta detta 
när läget i omvärlden så tillåter. Detta innebär att remissperioden för alla 
pågående områden förlängs till 1 oktober 2020.  Gällande 
Rehabiliteringsmedicin  

- Vissa neuromuskulära sjukdomar, Kristian Borg och Mattias Hill kommer att se 
över en skrivelse om neuromuskulära sjukdomar. 

 
11. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

- Svenska Läkaresällskapet har skapat en samlingssida för information om  
covid-19 där de samlar aktuell information, nyheter samt uttalanden från SLS, 
sektionerna och myndigheter. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/covid-19/ 

- Den inplanerade Läkardagen 13 maj tillsammans med 
lokal/specialitetsföreningar kommer att genomföras digitalt. 

- Inbjudan till SLS fullmäktigemöte 26 maj 2020, mötet kommer att ske 
- Svenska Läkaresällskapets ordföranderåd 2020-02-05, se bilaga.  

 
12. NPO, RPO och NAG 

NPO arbete fortgår, RPO och NAG går på lågfart. 

11. Internationellt 
UEMS-PRM:s möte har genomförts via Zoom, under två och en halvdag. European 
Society mötet, Belgrad, skjutet till september 2020. PRM önskar att vi använder 
europeiska examen i stället för vår nationella examen. 
 

12. Logga 
David Linder, Spoon har tagit fram ett förslag till logga, vg se bilaga. Styrelsen 
föreslår att utveckla hjärnan med ryggmärg. 
 

13. Covid-19 
Linköping, slutenvården varit öppen hela tiden, Neuroöppenvården varit 
huvudsakligen stängd förutom vård som ej kan anstå, börjar dock delvis öppnas. 

Lund, primärvårdsutredningar pågår  

Uppsala, smärtrehab stängd, spinal och hjärnskaderehab pågår. 

Stockholm slutenvården varit öppen hela tiden, Neuroöppenvården varit 
huvudsakligen stängd förutom vård som ej kan anstå, börjar dock delvis öppnas. 

I Region Sörmland har det nu tagits initiativ för ett första steg med rehabilitering av 
Covid-19 patienter efter IVA (5 dygn) med inrättande av en avdelning med 
rehabiliteringsmedicinsk inriktning baserad på paramedicinska insatser med fysio-och 
arbetsterapeut samt kurator och dietist.  

Umeå slutenvården och neuroöppenvården öppet, dock mindre flöde, avbokningar och 
inte patienter över 70 år 

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/covid-19/


14. Övriga frågor 
Smärtläkarförening har via Zoom genomfört sitt vårmöte, föreläsningarnas nås via 
Läkarförbundets hemsida, och sedan Smärtläkarförening.  
 

 
Nästa styrelsemöte: Den 28 maj kl.15.30-17.00 Skype/telefonmöte 
 

 
Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 
Kristian Borg, ordförande 


