
                      

 

  

 

                                                                                         Datum: 2020-11-17 

  

 

Protokoll för styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 

Datum:  1 december 2020 

Tid:  Kl. 15.00-16.00 

Plats:            Teams 

 

Närvarande: Kristian Borg, Marie Lindgren, Mattias Hill, Jan Lexell, Hans Westergren, Åsa 

Jidhage, Ullabritt Gripenstedt 

Frånvarande: Johanna Kruse 

 

 

 

1. Ordförande har ordet 

 

2. Genomgång av föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 

Skattemästare, ingen av styrelseledamöterna återtar sig detta uppdrag. Uppdrag till 

redovisningsbyrå, Johnny Malmberg PKR förvaltning. Styrelsen godkänner detta. 

 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

Fortsatta diskussioner inom utbildningsgruppen angående ST-examen hur, när, var ska den 

genomföras. ST delmål G10, rörelseapparaten, diskussion om innehållet i kursen var god se 

Mattias Hill förslag, som kommer att skickas ut. Diskuteras om SK-kurs med 

Smärtrehabiliteringföreningen, smärta och smärtrehabilitering. Information om att 

Socialstyrelsen diskuterar att under 2021 genomföra digitala kurser.  

 

5. Vetenskaplig sekreterare 

Nyutkommen bok: Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten av Jan Lexell och 

Christina Brogårdh. 

 

6. Rehabveckan 

Linköping 26-28 maj 2021, Karlstad 2022 och Lund 2023. Bjuda in Wolfram Antepohl,till 

nästa möte. 

 

7. Rapport från specialitetsföreningarnas fullmäktigemöte 

Ny ordförande SLF Sofia Rydgren Stale. Avtalsrörelsen avrapporterades. 

 

8. Medlemsregistret 

168 medlemmar 

 

9. Remisser, nomineringar m m 

 

PROTOKOLL 



-Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel 

Synpunkter till SLS senast 2020-12-14. Avstår att svara. 

-Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning SOU 2020:53, remiss 

från     Näringsdepartementet. Synpunkter till SLS senast 2021-01-26 till 

susann.asplund@sls.se. Avstår att svara. 

- SLS har fått Nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer på remiss, som vidarebefordras 

till berörda sektioner. Svaret skickas till: anna.kjellstrom@vgregion.se, sista svarsdag är den 30 

november. Avstår att svara. 

 

10. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 

SLS valberedning har nu börjat sitt arbete inför fullmäktigemötet 2021, som är den 25 maj. 

Från 2021 träder medlemsreformen och nya stadgar i kraft, bland annat får SLS en ny 

medlemskategori, medlemsföreningar, och kandidat- och underläkarföreningen får ett 

mandat i fullmäktige.  

Valberedningen vill därför bereda SLS blivande medlemsföreningar, sektioner, lokala 

läkaresällskap och kandidat- och underläkarföreningen möjlighet att nominera  

Val av ny ordförande i Kvalitetsdelegationen (nuvarande kan omväljas) 

Val av två nya ledamöter i nämnden 

            Skriftliga nomineringar och CV senast den 15 januari till ellinor.schmidt@sls.se  

 

11. NPO, RPO och NAG 

Rapport från NPO av Catharina Nygren deBoussard informerar att det för närvarande  

handlar framför allt om covid-19 pandemin. Webbinarium covid anordnades av NPO 30/11, 

kan ses som inspelat. Arbetet med kunskapsstyrning traumatisk hjärnskada kommer att 

starta i början nästa år. Nominering till sakkunniggruppen kommer att vara klar till 2/12.  

12. Internationellt 

Möten flyttade: ESPRM/ISPRM Lissabon maj 2022, Balticum and North Sea Conference 

Physical and Rehabilitation medicineTallin, Estland oktober 2021. 

13. Covid-19 

Nationella projektet flera kliniker som har dragit sig ut. Linköping i slutfasen av sin 

studie.Linköping kommer att starta post-covid mottagning. Lund har inget uppdrag för post-

covid. 

14. Övriga frågor 

SBU rapporten december 2019, traumatiska hjärnskada. Teambaserad rehab ej evidens, men 

det finns studier att sammanhang, långvarig uppföljning visar goda resultat, kvalitativa 

studier har ett värde för vården. 

Läkartidningens temanummer rehabilitering trolig publikation  hösten 2021. 

 

Nästa möte  

Torsdag 21 januari 2021 kl. 15-16.30 via teams 

 

 

 

 

Kristian Borg, ordförande  Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lakemedelsverket.se%2F49e70e%2Fglobalassets%2Fdokument%2Fregeringsuppdrag%2Favgiftsforandringar-till-foljd-av-eu-forordning-om-kliniska-provningar-av-humanlakemedel-1.pdf&data=04%7C01%7Ckristian.borg%40ki.se%7C1c33a6f0d2384bcb88cf08d879d0a86f%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637393285956491408%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXcXI7yv1XbWwJSkrFZkMoUcJDwlPVATAne8E3%2FhkHQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4a4a73%2Fcontentassets%2Fcaa9c427a60042bdb628ae01a6812ac1%2Fpersonuppgiftsbehandling-vid-antalsberakning-infor-klinisk-forskning-sou-202053.pdf&data=04%7C01%7Ckristian.borg%40ki.se%7C1c33a6f0d2384bcb88cf08d879d0a86f%7Cbff7eef1cf4b4f32be3da1dda043c05d%7C0%7C0%7C637393285956501402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JHdXiz06tqODlk%2Fi3wUJTYFuzXNX5wglgEHJw6n4L2I%3D&reserved=0
mailto:susann.asplund@sls.se
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