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Protokoll - Medlemsmöte för Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin 
 
Föreningens organisationsnummer 802451-1019 

 
Datum:   28 september 2022 
Tid:   Kl: 17:00-18:00 
Plats:        Garnisonens konferens Stockholm 

 
Närvarande ur styrelse:  
Kristian Borg, Marie Lindgren, Johan Nylander, Mattias Hill, Jan Lexell, Jörgen Söverstad,  
Frånvarande: Solveig Hällgren 
 
  

1. Ordförande har ordet 
 Hälsade alla välkomna samt presentation av styrelsemedlemmar. 
 
2. Genomgång av föregående protokoll 

Gällande föregående protokoll informerade Kristian Borg om att ett medlemsförslag 
inkommit kring att ansöka om att anordna ISPRM-konferens 2026. 

 
3. Ekonomi 

Information om föreningens tillgångar på 488 000. Förslag om att en del av kapital 
skulle kunna användas för att täcka omkostnader för resa och uppehälle för 
deltagare vid specialistexamen. Även synpunkt kring behov att ha en kapitalbuffert 
för oförutsedda utgifter.  

 
4. Utbildningsgruppen, ST-läkare 

Diskussion kring behov att fortsatt utveckla kommunikationsforum inom SFRM, 
mellan styrelse/förening och medlemmar. 

 
5. Hemsidan 

Mattias Hill informerar om hemsidan, samtal kring medlemsantal, medlemsregister 
och behovet av ett välfungerande register med aktuella uppgifter. 

 
6. Rehabveckan 

Pågående Rehabvecka med runt 250 deltagare vilket i stort innebär fullsatt 
föreläsningssal. 

 
7. Vetenskapliga sekreteraren  
 Rehabvecka 2023 anordnas i Lund 9-11/5. 
 
8. Medlemsregistret 
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 Se punkt 5. Fortsatt behov att försöka rekrytera fler medlemmar. 
 
9. Remisser, nomineringar m.m 
 Inga nya remisser rapporterades. 

 
10. Från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet 
 Inget nytt. 
 
11. NPO, RPO, NAG, Socialstyrelsen 

SFRM har fått förfrågan från Socialstyrelsen angående att delta i kunskapsinhämtning 
för kommande Nationella Planeringsstöd, NPS. Detta rör en rad frågor, bland annat 
utmaningar och möjligheter rörande ST-utbildning, kvalitetsförbättring och forskning, 
statistikuppgifter, arbetsmarknadsaspekter, kompetensförsörjningsfrågor. Nu och på 
sikt. Kristian Borg har begärt förlängd svarstid då sista datum i förfrågan löpte ut 
23/9. 
Jörgen Söverstad tar upp frågan kring rehabiliteringsmedicinares framtida roll och 
plats inom smärtrehabilitering och informerar om att försöka ”nätverka” för att 
bland annat få fram uppgifter om hur många rehabiliteringsmedicinare som arbetar 
med smärtrehabilitering nationellt i dagsläget.  
 

12. Internationellt 
Samtal och information kring kvalitativa internationella rehabiliteringskongresser och 
att det vore önskvärt med sådan information tillgänglig, exempelvis på hemsidan för 
ST-läkare som ämnar ta del av någon av dessa. 
 

13. Stadgar 
 Inget nytt. 
  

       14. Övriga frågor 
Frågan om arrangör av Rehabvecka 2024 berördes och där Örebro nämndes. Johan 
Nylander informerade om att läkarbemanning på Rehabmedicin i Örebro i dagsläget  
ej ger bästa förutsättningar för detta. 

 
15.            Mötet avslutande 
 Mötets avslutades. 
 
 
Kristian Borg, ordförande 
 
 
 
Jörgen Söverstad, sekreterare 
 
 
 
 
 
 


