
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2011-11-02 
 

Närvarande: Susanne Bergquist (ordförande och sekreterare), Marie 

Löfgren (kassör) Berit Björkman (ledamot) 

 

Uppföljning från föregående möte (2011-08-31)  

Läggs till handlingarna.  

 

Ekonomi 

Några nya medlemmar har kommit in. I dagsläget är det 18 betalande 

medlemmar, få nya medlemmar i samband med Smärtforum. Påminnelse 

till några medlemmar att betala in för 2011 skickas av Marie. 

 

Planering för studiedagar 2012 (29-30 mars) 

 

Lokal är bokad av Cecilia på Danderyds patienthotell 

 

Förslag på programpunkter: 

o Att uppdatera vår debattartikel som ligger på hemsidan sedan 

2005.  

o Referera Björn Johnsons bok (deltog på Smärtforum) om myten 

om sjukskrivningar. Susanne och Marie? 

o Aina Johnsson, kurator och forskare vid Karolinska 

universitetssjukhuset. Återgång i arbete efter bröstcancer. Berit 

tar kontakt med henne. 

o Mats Levander, psykolog  smärta och hjärnan. Arbetar tillsammans 

med Martin Ingvar (som deltog på smärtforum). Berit skickar 

kontaktuppgifter till Susanne 

o Smärtrehabiliteringsresultat från kvalitetsregister NRS Marcelo. 

Susanne kontaktar honom. 

o Uppdatering om vad som pågår i landet, nationellt och lokalt vad 

gäller smärta. 

 

Andra förslag: 

Finns någon psykolog som arbetar med exponering? 

 

Existensiella frågor. Hans Olsson skulle kunna referera en bok. Marie 

tar kontakt med Hans 

 

Kvällsaktiviteten tar Cecilia och Berit hand om. 



Susanne skickar ut en blänkare om studiedagarna och allmänt om 

innehållet när vi har fått några programpunkter på plats. Kommer att 

skickas till gamla och nya medlemmar 

 

Revidering av hemsidan 

pågår 

 

Medlemsrekrytering 

Susanne kommer att få en lista till kontaktpersoner för de  multimodala 

teamen inom olika landsting för att kunna skicka inbjudan om 

studiedagarna och om oss redan i november/december till de 

multimodala teamen i landet.  

 

Berit kommer att informera Kuratorsföreningen om Sfbis. 

 

Vi hade ett medlemsmöte i pausen dag 2 på Smärtforum med ett tiotal 

intresserade som tog del av information om föreningen. 

 

 

Övrigt 

Susanne informerar om att Björn Gerdle, Britt-Marie Stålnacke och 

Annie Hansen Falkdal har skrivit ett manus till 

”Behandlingar/rehabilitering som berättigar till ersättning inom ramen 

för rehabiliteringsgarantin” 

 

Susanne och Marie deltog på Smärtforum i Göteborg 20-21 oktober 

 

 

Nästa möte 

Telefonmöte 7 /12  11.00.  

Planera studiedagarna 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 


