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Styrelsens verksamhetsberättelse  

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) är en specialitetsförening inom Sveriges 

Läkarförbund och en medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). 

 

Föreningens styrelse verksamhetsåret 2021-2022 

Kristian Borg, ordförande, Stockholm, Danderyd 

Ullabritt Gripenstedt, sekreterare, Stockholm, Danderyd/Rehabstation Aleris 

Xiaolei Hu, Umeå, Kassör 

Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare, Lund  

Marie Lindgren, Utbildningsgruppens ordförande, Linköping 

Hans Westergren, styrelseledamot, Lund 

Mattias Hill, informationsansvarig och ST representant, Lund 

Jörgen Söverstad, styrelseledamot, Västerås 

Johanna Krause, ST-suppleant, Göteborg 

 

Revisorer 

Carl Molander, Stockholm, Rehabakademin. 

Wolfram Antepohl, Linköping 

 

Valberedning 

Mikael Waller 

Helene Pessah 

Marianne Lannsjö 

 

Internationell representation 

Kristian Borg, repr i ISPRM, ESPRM (styrelseledamot), EARM, UEMS och Baltic and North 

Sea forum on PRM (BNF-PRM), (president senare styrelseledamot). 

Katharina Stibrant-Sunnerhagen, repr i EARM och BNF-PRM (styrelseledamot). 

Britt-Marie Stålnacke repr i EARM. 

Xiaolei Hu, repr i ISPRM, ESPRM och UEMS (national manager för Sverige). 

 

Delegat i Svenska Läkaresällskapets språknämnd 

Monica von Heijne 



 

Antal medlemmar 

Antal medlemmar: 184 

Antal fullt betalande medlemmar: 184 

Året som gått 

Föreningens årsmöte hölls 26 maj 2021 som hybridmöte i samband med Rehabveckan 2020-

2021 i Linköping. Året har dominerats av coronapandemin och samtliga 5 styrelsemöten har 

skett digitalt. Avgivna remissvar återfinns på hemsidan eller kan alt fås via SFRM:s 

sekreterare.  

Medlemsförening SLS 

Vid årsmötet 2021 röstades för att ansöka om att bli medlemsförening inom SLS vilket senare 

godkändes av SLS. Vidare godkändes de stadgeändringar som krävdes för att antas som 

medlemsförening inom SLS. 

Coronapandemin 

Fortsatt Covid-19 pandemi har stört verksamheten. Rehabveckan 2020-2021 anordnades 

digitalt i Linköping och Rehabveckan 2022 som anordnas i Stockholm har skjutits upp till 

september 2022 framförallt av ekonomiska skäl. 

Föreningen har deltagit i ”Covid-19 State of the Art” med ett eget program digitalt och vid 

efterföljande samling på SLS.  

Rehabveckan 2020-2021 

Anordnades i Linköping i maj 2021. Se vidare nedan Vetenskaplig sekreterare. 
 

Styrelsens möten och verksamhet 

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten varav ett konstituerande styrelsemöte, samtliga via zoom. 

 

Sveriges Läkarförbund 

Kristian Borg har deltagit i Läkarförbundets fullmäktigemöte som hölls digitalt 210525.  

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

Kristian Borg har deltagit i representantskapsmöte och ordförandemöten som hållits digitalt.  

 

Läkartidningen (LT) 

I samarbete med SFRM publicerade LT i nummer 36-37 2021 ett tema 

Rehabiliteringsmedicin med mottot ”Kunskapen om modern rehabiliteringsmetodik måste 

stärkas”. Inom temanumret publicerades följande artiklar:  

En självklar kompetens i sjukvården (förf Kristian Borg och Mattias Hill), 

Rehabiliteringsmetodiken är läkarspecialitetens kärnpunkt (förf Jan Lexell och Xiaolei Hu), 

Vårdkedjan för strokerehab – så kan den bli kostnadseffektiv (förf Xiaolei Hu och Katharina 

Stibrant-Sunnerhagen),  

Rehabilitering vid traumatisk hjärnskada behöver samordnas (förf Marie Lindgren, Britt-

Marie Stålnacke och Catharina Nygren Deboussard),  

Ryggmärgsskada – ett ovanligt tillstånd med komplexa behov (förf Mattias Hill, Sophie 

Jörgensen och Richard Levi),  

Långvarig smärta kräver teambaserad rehabilitering (förf Hans Westergren, Marcelo Rivano 

Fischer, Gunilla Brodda Jansen och Björn Gerdle),  

Därför behövs vuxenhabilitering (förf Monica von Heijne och Ulrica Jonsson). 



 

Som uppföljning till temanumret genomförde SFRM tillsammans med LT ett 

webbseminarium 210909 med titel Rehabiliteringsmedicin. Moderator för webbseminariumet 

var Jan Lexell och drygt 100 personer från hela landet deltog. Följande presentationer gjordes: 

Rehabiliteringsmedicin – igår, idag och imorgon (Kristian Borg). 

Rehabiliteringsmedicin – framtidens specialitet (Mattias Hill). 

Rehabiliteringsmetodik – kärnan i läkarspecialiteten rehabiliteringsmedicin (Jan Lexell). 

Rehabilitering vid stroke (Katharina Stibrant-Sunnerhagen). 

Rehabilitering vid hjärnskada (Catharina Nygren Deboussard). 

Rehabilitering vid ryggmärgsskada (Richard Levi). 

Rehabilitering vid långvarig icke-malign smärta (Björn Gerdle). 

 

Kunskapsstyrningsprojektet 

Vi har i NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin haft Catharina Deboussard 

som representant. Senare under året har även Solveig Hällgren valts in i NPO:t. Ett flertal av 

SFRM:s medlemmar har under året varit engagerade i de regionala programområdena (RPO) 

rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Styrelsen har upplevt att det som tidigare 

och i samstämmighet med andra specialitetsföreningar har varit svårt att följa och få insyn i 

NPO och RPO:s arbete och vi har adjungerat våra NPO representanter under styrelsemöten 

men de har ej kunnat närvara. I de nationella arbetsgrupperna för specifika diagnoser (NAG) 

finns styrelsemedlemmar och medlemmar i SFRM. I gruppen NAG för framtagande av en 

generisk modell för rehabilitering representerar Xiaolei Hu SFRM. Jan Lexell ingår även i 

gruppen. Gunilla Brodda Jansen ingår i gruppen NAG smärta på regional nivå och Hans 

Westergren ingår i RPO, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för Södra hälso- o 

sjukvårdsregionen. Via NPO och RPO har vi fått representation i utredningar etc inom 

Socialstyrelsen och SBU.  

 

Socialstyrelsen 

Jan Lexell och Kristian Borg har deltagit som sakkunniga i utredning om nationell 

högspecialiserad vård angående post-polio.  

Kristian Borg har via RPO Stockholm varit sakkunnig i Socialstyrelsen arbete med 

kunskapsstöd för försäkringsmedicin. 

 

Hemsidan 

Hemsidan är den viktigaste källan för information om föreningen och specialiteten. Mattias 

Hill, ST-läkarrepresentant har varit informationsansvarig och under året arbetat med att 

ytterligare förbättra hemsidan både vad gäller innehåll och upplägg. Redaktör har även varit 

Stefan Arousell. Arousell arbetar på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, insatser av honom 

köps per timme av föreningen.   

 

Medlemskontakter 

Viktigaste informationskällan om föreningens arbete är hemsidan www.sfrm.se. Via Svenska 

Läkarförbundets (SLF) medlemssystem kan vi skicka ut mail till våra medlemmar vilket har 

skett vid olika tillfällen. 

 

Remisser oktober 2021 till april 2021 

Svaren kan beställas från sekreterare eller ordförande. 

Vetenskapliga sekreteraren 

http://www.sfrm.se/


Rehabveckan är SFRM:s stora arrangemang som startade i Lund 2014. På grund av pandemin 

kom Rehabveckan 2020 och skjutas upp och arrangerades som ett hybridmöte i Linköping 26-

27 maj 2021. Sammanlagt 2113 personer var anmälda, varav 17 personer deltog på plats i 

Linköping. Huvudtalare under onsdagen på länk från USA var Leighton Chan från USA med 

presentationen ”Biomarkers in brain injury and physical trainig in brain injury”. Onsdagens 

program innehöll även presentationer från Linköping, fria föredrag och en till presentation av 

Leighton Chan (Covid-19 and exercise). Torsdagens presentationer handlade bland annat om 

Synrehabilitering (Märta Berthold-Lindstedt) och rehabilitering vid covid-19 (Michelle 

Chew). Lina Rosengren, Und erhöll SFRM:s resestipendium på 10 000 kr för bästa ST-

läkarprojekt 2021 (”Livstillfredsställelse hos personer med Parkinsons sjukdom”). 
 

Utbildning 

Utbildningsgruppen har haft fem digitala möten. Huvudfrågan för året har varit 

specialistexamen. Vi planerar för en pilotexamen under kommande rehabvecka. 

Utbildningsgruppen har fortsatt arbetet med en kurs för att uppfylla C10-målen och 

en första kurs kommer att hållas i Västerås i maj. Vikten av regelbunden 

utvärdering av våra ST-läkare har diskuterats. Vi har även skissat på ett 

återkommande digitalt möte för att stötta ST-handledare i utbildningsrelaterade 

frågor. SK-kurs i Strokerehabilitering och SK-kurs i Rehabiliteringsmetodik har 

genomförts under hösten 2021 i Umeå respektive Lund. 
 

ST-läkare 

Pandemin har minskat möjligheterna för interaktion mellan ST-läkare nationellt och ST-dagen 

hölls helt digital men samtidigt med rekordantal med över 50 deltagare. En hel del av 

aktiviteter som ST-rådet har aktivt engagerat sig i har överförts till den ombildade 

Utbildningsgruppen. Det har varit svårt till viss del att rekrytera nya medlemmar till ST-rådet 

och aktiviteterna i ST-rådet har som en följd av ovan nämnda faktorer varit lägre. 

 

SPUR (Specialistutbildningsrevision) 

Ursula Heldmann (Malmö) är ordförande i SPUR gruppen. 

SPUR-inspektörer är Monica von Heijne (Danderyd), Anders Häggström (Örebro), Carin 

Persson (Danderyd), Lena Ahnlund (Västerås), Anna Nilsson (Falun), Bertil Tufvesson 

(Orup), Ursula Heldmann (Malmö) och Wolfram Antepohl (Linköping).  

SPUR inspektion har hållits i Umeå och Linköping under året och planeras att hållas i 

Uppsala och Göteborg under kommande år. 

Logga 

Ny logga har införts under året. 

Ekonomisk redovisning för SFRM räkenskapsåret  

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Vg se årsredovisning på hemsidan. Saldo på 

föreningens bankkonto var 412 980 SEK. Medlemsavgiften var under 2021 400 SEK för 

ordinarie medlem och 200 SEK för ST-läkare. 

Utgifter har varit medlemskap i ESPRM och ISPRM samt administrationskostnader från 

Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Vi fortsätter även att subventionera 

anmälningsavgiften för ST-läkare vid Rehabveckan. 



Internationell representation 

ESPRM: s styrelsemöte och UEMS-PRM-sektionen styrelsemöte har hållits online den 17-20 

mars 2022. Kristian Borg, och Xiaolei Hu som representanter från SFRM deltog i mötena. 

Många ärenden har diskuterats. En gemensam kongress kommer att organiseras mellan 

ESPRM och ISPRM i Lissabon 2022. ESPRM kongress 2024 kommer att äga rum i 

Slovenien.  Det finns flera pågående samarbetsåtgärder, i typ av ”standard in rehabilitaiton, 

framework types of rehabilitation services, clinical assessment, schedual, individual 

rehabilitation plan/project, digital health and telemedicine”, som främjas av UEMS-PRM. I 

samarbete med ISPRM ClinFIT taskforce, där Xiaolei Hu varit en av koordinatorerna,  har 

UEMS-PRM utvecklat minimala utfallsmått för Covid -19 (ClinFIT Covid-19) där 13 ICF 

kategorier ingår under akutskedet, 15 under postakut skede och 16 ICF kategorier under 

kroniskt skede.  

ESPRM:s styrelsemöten har hållits digitalt. Stöd till Ukraina har diskuterats under våren 

2022. Xiaolei Hu har varit under året varit ordförande i ESPRM:s special interest group för 

strokrehabilitering. 

BNF-PRM, där Kristian Borg och Katharina Stibrant-Sunnerhagen är ordförande (från 

årsmöte styrelsemedlem) respektive styrelsemedlem, har hållit digitala styrelsemöten där den 

kommande 7:de konferensen i Tartu planerats. Konferensen sker i hybridform 220607-

220609. 

UEMS-PRM boardexamination 2021 ägde rum digitalt den 18 juni, national manager Xiaolei 

Hu, Umeå är ansvarig. 

 

För SFRM:s styrelse 

 
 
Danderyd 2022-04-30 
 

 

Kristian Borg 

Ordförande 

      

     

 

 

 

 


