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Protokoll styrelsemöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 

 
Datum:  21 januari 2021 
Tid:  Kl. 15.00-16:30 
Plats:      Teams 
 

Närvarande: Kristian Borg, Marie Lindgren, Mattias Hill, Jan Lexell, Hans Westergren, Åsa 
Jidhage, Ullabritt Gripenstedt, Wolfram Antepohl (punkt 6) 
Frånvarande: Johanna Kruse 

 
 
 
 
 
1. Ordförande har ordet 

Sjukhusläkare har efterfrågat information angående läkartillgången inom vår specialitet, ST-
läkare för närvarande god tillgång, men många lämnar specialiteten svårt att behålla 
färdigutbildade läkare går till andra privata aktörer, försäkringsmedicin, företagsvård, 
geriatrisk rehabilitering. Akademisk tunnsått många närmare sig pensionsåldern, se 
exempelvis Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm. 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Ekonomi 
Utskick från SLS varning för VD-bedrägeri till medlemsföreningarna i SLS. Redovisning 
sker via byrå då skattmästare inte kunnat tillsättas. 
 

4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 
Information från Mattias Hill 
Kursen delmål c10. ”Renodling” till endast primära muskuloskeletala skador och sjukdomar 
var inte särskilt intressant från CAREs sida. Därmed är vi tillbaka till ruta ett igen. Eftersom 
det inte finns någon tilltänkt medarrangör har utbildningsgruppen följaktligen inte gjort 
någon ny plan kring kursinnehåll och lärandemål som vi talade om senast. Andra uppslag 
för möjliga kursarrangörer.  

Specialistexamen. Det finns framtagen en idé kring ett format med övergripande fokus på 
generiska kunskaper, förmågor och attityder. Marie och jag har talat om att göra en mindre 
arbetsgrupp som arbetar utifrån att konkretisera och förfina det här förslaget. Förnyad 
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diskussion vid nästa styrelsemöte. Pilottest 2022. Xiaolei Hu har ansvaret för 
kontakten gällande internationella tentamen som genomförs 21 juni 2021. 

 
 

 
5. Vetenskaplig sekreterare 

Information angående inbjudan till poster samt muntlig presentation om vetenskapliga 
arbeten medföljer inbjudan och information på vår hemsida. Avhandlingar skickas in till 
vetenskaplig sekreterare, eftersöker via varje enskild Rehabiliteringsmedicinska klinik. 
 

6. Rehabveckan 
Wolfram Antepohl presenterade programmet, 26 maj-27 maj som kommer att ske digitalt. 
Undrar också om en del av styrelsen kan vara på plats för att få fram en mer ”levande scen, 
integrerar mer ”.  Biomarkers in Brain injury speaker Dr Leigh. Synrehabilitering efter 
förvärvad hjärnskada. Rehabilitering efter covid-19. Stroke.  ST-möte, rehabledare, CARF 
saknas för närvarande i planeringen, fortsatt diskussion om att ändå försöka genomföra ST-
möte i samband med Rehabveckan. Planerade nätverksmöten avstår detta år då vi har 
minskat ner antal dagar från tre till två dagar. 
Rehabveckan Karlstad 2022 har tyvärr, verksamhetschef Marita Toreheim Kate varit 
tvungen att ge återbud, på grund av den nuvarande situation med pandemin. 2023 Lund. 
2022 förslag Örebro/Stockholm. 
 

7. Medlemsregistret 
168 medlemmar 
 

8. Remisser, nomineringar m m  
 

9. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 
 

 
10. NPO, RPO och NAG 

Ullabritt Gripenstedt nominerad till NAG-epilepsi 
11. Internationellt 

European School Marseille on Motor Disabilities 28 Juni till 2 Juli. BNF-PRM har 
konferens i Tartu, Estland. 

12. Covid-19 

Rehabiliteringsmedicinska kliniken Linköping har fått ansvaret för regionens post-
covidmottagning. 

13. Läkartidningen 

Temanummer och seminarium Rehabmedicin, alla bidrag är inskickade och utskickade för 
genomgången. Seminarium är förslagen till den 9 september, Webbinarium 

 

14. Övriga frågor 



Hur arbetar vi vidare med nuvarande underbehandling av botulinumtoxin vid spasticitet och 
de nya strokeriktlinjer 

 
 
Nästa möte via Zoom 18 mars kl.15.00-16.30 

 
 

 
Kristian Borg, ordförande                                             Ullabritt Gripenstedt, sekreterare 
 
 
 
 


