
1(2) 

 

 

 
 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN TELEFONMÖTE 2014-05-20 

 

Närvarande: Malin Lindbäck; Susanne Barkfjärd; Marie Persson; Kerstin Thelin Bronner. 

 

Ekonomi; Marie Löfgren håller på att avsluta sitt uppdrag som kassör. Betalningarna till 

föreläsare för studiedagarna är klara. Av de 31 deltagarna har 27 betalat avgiften för 

studiedagarna. Påminnelse skickas ut senare i sommar för dem som inte har betalat. Marie 

Löfgren lämnar över till Catrine Andersson som blir firmatecknare så snart årsmötets 

protokoll har justerats. Kerstin samlar originalet till det konstiterande årsmötet.  

 

I dagsläget har föreningen 36.532:- på ena kontot och 5571:- på andra kontot. 

Malin har lagt ut pengar för medlemsskapet till IASP och kommer att bli ersatt 2.386:- för det 

från föreningens kassa. 

 

 

Swedish Pain Society: Hemsidan håller på att uppdateras den har legat nere. Adress är 

www.swedishpainsociety.com. Psykolog Lena Vase som är forskare från Århus är nominerad 

till EFIC. Johanna Thomtén från Östersund har inbjudits att tala om sin avhandling som 

handlar om underlivssmärta hos kvinnor. Malin och Susanne är föreslagna som representanter 

från SFBIS på årsmötet och skall godkännas av SPS. 

 

Nationell Smärtplan; Marcello ,Clas Mannheimer, Björn Gerdle och Anders är ansvariga för 

att göra en projektplan med målsättningen att påverka beslutsfattare att ta fram 

evidensbaserad smärtvård regionalt. Det finns delprojekt med arbetsgrupper med olika 

inriktningar. Malin hör av sig till Marcello för att få mer information som kan spridas till 

medlemmarna.  

 

Smärtforum i Uppsala; Vi får börja planera för vad vi skall göra på timmen mellan 8-9 på 

fredagen som är vikt för yrkesföreningarna. Det skall finnas en frukostbuffé. Vi får fundera på 

ett meningsfullt tema. Förslag är att presentera föreningen i 15 minuter och fråga 

psykolog/socionom t.ex. Jenny Hutta som arbetar i smärtverksamheten i Uppsala om den 

skulle kunna presentera hur de arbetar i öppenvård i 20 minuter.  

Föreningen skall även ha ett presentationsbord. Malin ser över vilken information vi har om 

föreningen och uppdaterar materialet över sommaren. Malin planerar att delvis vara med på 

smärtforum. Kerstin, Marie och Catrine skall ansöka om att få delta.  

 

Nästa möte:  

Studiedagarna 2014: Malin har lagt upp presentationerna på hemsidan.  

Studiedagar 2015; Ekonomin är god.  Det finns funderingar angående möjligheten att ta in 

dyrare föreläsare som drar fler deltagare. Vi får höra oss för om tips på tänkbara 

programförslag och sociala aktiviteter. Marie föreslog Elisabeth Malmkvist från Värnamo 

som föreläser om DBT och långvarig smärta och hör av sig till henne med en förfrågan.  
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Beslut: Att vänta med att se över stadgarna då vi ev. vet mer i höst kring medlemskapet i 

SWP. 

 

Alternativa mötessätt: Danderyds sjukhus tillåter inte nedladdning av skype. Förslag att ha 

möten kvälls-och helgtid för att kunna ha möten över internet. Det finns även andra 

konferensfunktioner som är billigare men som innebär att man betalar en lokal samtalstaxa. 

Frågan tas upp på nästa telefonmöte igen.  

Debattartikeln;  

Frågan är om den skall tas bort från hemsidan eller ej. Vi skulle kunna ta upp frågan som ett 

tema för e-postlistan om det är några som är intresserade av att gå vidare med inspiration från 

artikel och skapa en ny.  

Vi driver frågan vidare på nästa möte.  

 

Övriga frågor; En medlem har föreslagit en Face-book grupp för föreningen. Det finns för-och 

nackdelar. Man skulle kunna ha ett slutet diskussionsforum t.ex. Vi för diskussionen vidare 

till nästa möte. En bra idé och hur kan man lägga upp det? Marie har mailat om det går att 

göra reklam för föreningen i Psykologguiden men har inte fått något svar. En fråga är hur 

föreningen kan göra reklam för sig i olika forum.  

 

 

Vid tangentbordet Kerstin 

 

 


