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Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 

Datum:  28 maj 2020 

Tid:  Kl. 15.00-16:00 

Plats:            Zoom/telefon 

 

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

Xiaolei Hu, Ullabritt Gripenstedt 

Frånvarande: Mattias Hill, Johanna Kruse 

 

 

 

 
1. Ordförande har ordet 

I dessa covid-tider och framför allt angående post-covid patienter har det varit bra att få föra 

ut vår specialitet, Rehabiliteringsmedicin och även ha fört samman de olika Rehabiliterings- 

klinikerna på nationell nivån. Etisk kommittéansökan finns inskickad om ett nationellt 

forskningsprotokoll för uppföljning av post-covid patienter. Fortsatt viktigt med uppföljning 

av NPO, RPO och NAGS arbetsinriktningar. 
  

2. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet läggs till handlingarna 
  

3. Ekonomi 
Ekonomin stabil, bokslutet klart för 2019, skickas till Carl Molander för revisionsgenomgång. 

  
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

ST-kurs i Stroke handhas av Xiaolei Hu, Norrlands Universitetssjukhus planerad till  

den 27-28/5 2021, eventuellt flyttas till september 2021. Hjärnskadekurs 2021, Danderyds 

Universitetsklinik. Ryggmärgsskadekurs fortfarande osäkert när och var den ska genomföras. 

Smärtkurs för Rehabiliteringsmedicin planeras att genomföras 2021, Stockholm 

Specialisttentamen diskuteras om att den ska genomföras enbart som teoretiska patientfall, 

fortsatta diskussioner med ST-rådet. 

  
5. Hemsidan  

Mattias Hill visar planerad hemsidan, försöka framför att ha nyheter och kalender som första 

sida. Styrelsen är beslutande angående innehåll. 
  

6. Rehabveckan  

Linköping planeras till vecka 50, 7-9 december, förslag från styrelsen i stället maj 2021 och 

om inte bör 2021 Rehabvecka förskjutas till 2022 och kommer att hållas i Lund. 



 
7. Vetenskaplig sekreterare  

Vetenskaplig priset Salus/Folksam kommer att läggas ned, avvecklas och överföra pengarna 

till ett pris inom Rehabiliteringsmedicin, ska skötas av Läkarsällskapet. 
 

8. Medlemsregistret  

Oförändrat antal medlemmar.  
 

9. 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, Mattias Hill. 
 
- NOMINERINGSANMODAN ORDFÖRANDE I 

SPECIALITETSFÖRENINGARNAS REPRESENTANTSKAP   
Eftersom specialitetsföreningarnas representantskapsordförande Ragnar Westerling hastigt 

gått bort, behövs en ny ordförande utses vid höstens representantskap den 13 oktober 2020.  
 

Specialitetsföreningarnas representantskap leds av en ordförande som utses av 

specialitetsföreningarna. Mandatperioden är vanligen på två år. Ordföranden har därutöver en 

ledamotsplats i Utbildnings- och forskningsrådet (UFO), Lipus-styrelse (Läkarnas institut för 

professionell utveckling i sjukvården) samt i den svenska UEMS-delegationen (European 

Union for Medical Specialists).  
 

Specialitetsföreningarnas representantskap sammankallas vanligen till möte två gånger per år i 

Stockholm. UFO träffas fyra gånger per år i Stockholm. Sedan tillkommer ett internat med 

övernattning som vanligen äger rum på en kursgård någonstans i Sverige. UEMS-delegationen 

samlas ett par gånger om året, vanligen i Bryssel. Varannan gång kan dock mötet ske i annan 

Europeisk storstad.  
 

Nomineringsförfarande  
Specialitetsföreningarna uppmanas att senast 2020-08-31 skicka in respektive nomineringar 

inklusive en facklig meritförteckning (mall bifogas) till ppadministration@slf.se för 

beredning inför beslut den 13 oktober 2020.   
 
Eventuella frågor med anledning av denna nomineringsanmodan besvaras av 

jonas.lilleberg.eriksson@slf.se.  
Förslag att Kristian Borg skickar in ansökan. 

 
10. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 2020-05-28 genomfördes via Zoom, 61 personer 

deltog. Hur många representanter man får ha i fullmäktige är max 1/2500 medlemmar. De 

flesta vill vara medlemsföreningar, ett antal sektionsanslutna. 
 

11. NPO, RPO och NAG  

NPO och RPO saknar generellt representation av rehabiliteringsmedicin. Förslag att NPO, 

RPO och NAG representanterna inbjudes till ett möte under Rehabveckan. Kalla våra 

representanter NPO och RPO till nästa styrelsemöte. 
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12. Internationellt 

Balticum and North Sea Conference Physical and Rehabilitation Medicine är planerad att 

vara i Tallin 2021. ESPRM möte 19-23 september 2020, Belgrad, Serbien, frågetecken om 

det kommer att kunna genomföras. 
 

13. Logga  

Förslag 2 godkändes med vissa förändringar, det redigerade förslaget visas på nästa 

styrelsemöte. 
 

Nästa möte 28 augusti kl.10-15 2020, Läkarsällskapet Stockholm alternativ digitalt. 
 
 

 

 

 

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 

Kristian Borg, ordförande 
 


