
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2010-11-17 
 

Närvarande: Maria Agde, Marie Löfgren, Berit Björkman, Cecilia 

Brandt-Lundin, Susanne Bergquist 

 

Uppföljning från föregående möte 22/9 

Fortsatt planering av studiedagarna på dagens möte 

 

 

Ekonomi 

Marie rapporterar att vi beräknas att ha ca 20 000 kr på kontot vid 

årsskiftet. Nya intäkter 2011 för medlemsavgift och anmälningsavgift 

till studiedagarna (självkostnadspris) 

 

 

Planering för studiedagar 2011 

studiedagar den 31/3-1/4 

Lokal: Patienthotellet, Danderyd.  

 

Programplanering 

Susanne har pratat med Marcelo för att höra om något bra namn att 

bjuda in för att redovisa någon aktuell forskning. Har ej fått något namn 

ännu. 

 

Idén är att redovisa arbetssätt utifrån rehabiliteringskedjan och då 

börja med ett exempel från Primärvården och något multimodalt team 

som är önskvärt. Vi fortsätter att undersöka vilket landsting som skulle 

kunna bjudas in som föreläsare. Ett bra exempel från ett multimodalt 

team? Marie och Maria planerar för att hålla en punkt där de berättar 

hur de lagt upp ett utbildningsprogram för de Multimodala teamen. 

 

Vad säger den nya SBU rapporten och de nationella riktlinjerna som kom 

ut den 15 november för vår del?  Susanne frågar Marcelo om han har 

något material kring detta. 

Länk tips:  

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2010 – stöd för 

styrning och ledning – Preliminär version 

 

Berit har tillfrågat Anders Lundin som är en av experterna på 

somatisering. Han avböjde men hänvisade till Pia Österyd som Berit tar 

kontakt med. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-15/Sidor/default.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-11-15/Sidor/default.aspx


Plan B: 

Hani Hattar istället för Somatiserings/psykiatri punkten. Då ska vi ha en 

hel punkt om kultur… 

 

Plan C 

Martin Ingvar medverkar på neuropsykologernas riksstämma och kommer 

där att prata om smärta och smärtförväntan. Vi undersöker om det kan 

vara något för oss. 

 

Susanne står för detaljdiskussionen med respektive ansvarig för varje 

programpunkt, när vi kommit så långt.  

 

Cecilia och Berit jobbar vidare med att undersöka möjlig kvällsaktivitet 

 

Avgiften beslutas när vi vet vilka kostnader vi kommer att ha, målet är 

att det ska vara ett självkostnadspris. 

 

En påannonsering om datumen skickas ut till medlemmar i slutet av 2010 

av Susanne. 

 

 

Nästa möte 

Avstämning via e-post och nytt telefonmöte 12/1 11.00 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 



 

 

 

 


