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Protokoll styrelsemöte, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 
 
Datum:  20 september 2021 
Tid:  Kl. 15:00-16:30 
Plats:      Zoom 
Närvarande: Kristian Borg, Jan Lexell, Jörgen Söverstad, Marie Lindgren, Xiaolei Hu, 
Hans Westergren, Mattias Hill 
 
 
1. Ordförande har ordet 

Webinariet har genomförts tillsammans med Läkartidningen. Lyckat arrangemang, 
såväl tekniskt som innehållsmässigt och utgjorde en fin manifestation av specialitetens 
innehåll.Det var över 100 deltagare där en stor del var rehabmedicinare. Därutöver 
många allmänmedicinare. För övrigt ganska blandad kompott.  
 
Genomgång av läget i landet. Bra sommar i Linköping. Minskande remissinflöde för 
Covid-rehab men stor bulk kvar. Västerås har öppnat post-covid-enhet, men utgår från 
internmedicinska frågeställningar primärt. Betydande engagemang såväl inom sluten 
som öppen vård i Stockholm. Företrädesvis från första vågen. 
 
Nationellt vårdprogram för Covid från infektionsläkarna besvarades under sommaren 
med önskemål om utveckling av rehabiliteringsinnehållet i vårdprogrammet utan 
gehör. 
 
Den 14 oktober ska beslut i NHV ryggmärgsskada komma. Slutfas av utredning av 
NHV för postpolio där Jan Lexell och Kristian Borg är en del av sakkunniggruppen. 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Saknas 
 

3. Ekonomi 
PKR blir deklarationsombud. 
 

4. Medlemsförening SLS 
Ansökan om medlemsförening inskickad efter årsmötet.  
 

5. Rehabveckan 2022 
Arbetet satt igång för Rehabveckan i Stockholm 2022. Datum 17-19 maj, lokal bokad. 
Arbetsgrupp har börjat arbeta med programmet men inget bestämt tema. Vetenskaplig 
sekreterare kommer engageras i arbetet. 
 



6. Utbildningsutskottet 
Nästa möte 30 september kl 15. 
 

7. SK-kurser Smärtrehab, Vuxenhab 
Lund har skickat in ansökan för SK-kurs smärtrehab hösten 2022 
Strokerehabkursen (Umeå, Xiaolei Hu) har precis gått och blivit lyckad. 
Matilda Utter, Göteborg skall ta över vuxenhab-kursen men inte säkert om det blev en 
ansökan om SK-kurs. Spinalkursen kommer att arrangeras januari 2022 (Linköping). 
 

8. Vetenskaplig sekreterare bl a Covidwebinarium 
Inbjudan från SLS att bidra från Rehabiliteringsmedicin. I första hand bidrag från 
kliniker som hanterat ”större volymer”. 
 

9. Hemsidan 
Planeras att lägga upp historik-avsnitt. Gunnar Grimby har gjort en sammanställning 
och kontakt kommer att tas för att anpassa det till web-format.  Beslut om att behålla 
sfrm.se-domänen (kostnad 1500 kr per år) trots att hemsidan nu ligger på slf.se. 
 

10. Övriga frågor 
Rehabveckan blev en vinst på cirka 34 000 kr. 
Internationell representation har skett genom Kristian Borg och Xiaolei Hu. 
Det har inkommit önskan om att besvara ett antal frågor från kunskapsinhämtningen 
för kommande Nationella planeringsstöd (NPS) för att säkra kompetensförsörjningen 
av specialistläkare inom respektive specialitet. Kristian Borg och Mattias Hill besvarar 
dessa gemensamt. 
Del 2 smärtboken – långvarig smärta utgiven från Liber har kommit ut i handeln. 
 

11. Nästa möte 
Digitalt på Zoom, tis 9 nov kl 15 
 
 

Vid pennan, 
Mattias Hill 


