
 
 

MINNESANTECKNING TELEFONMÖTE 2015-10-27 

Närvarande: Catherine, Susanne Barkfjärd, Malin 

 

Som sekreterare väljs Malin för dagens möte.  

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

 

Rapport från kassör: Summan oförändrad på kontot 45 777, 54 kr. Snart dras för present till 

vår föreläsare på Smärtforum 125 kr (via Malin) och kostnad för telefonmöten enligt faktura 

526 kr. Möteskostnader är eventuellt billigare när vi ringer från fast telefon.  

 

Rapport från Swedish pain society och Svensk smärtplan: Malin och Susanne redogör för den 

inbjudna konferensen 14/10 där vi deltog. Rapportering har skickat ut till medlemmar. De ska 

kartlägga svensk smärtvård inför det att ev. utforma ett s.k. Programråd för smärta inom NSK-

region inom SKL. Programrådet kan i sin tur bl.a. ta fram behandlingsriktlinjer. Det ska 

finnas en referensgrupp kopplat till expertgruppen som utreder frågan till slutet av juni 2016. 

SFBIS blir förhoppningsvis tillfrågade att vara med i referensgruppen längre framöver. 

Önskemål framförs om att våra båda yrkesgrupper skulle företrädas där. Malin ska framföra 

önskan till Marcelo.  Rapportering från konferensen Smärtforum har ännu inte skickats ut av 

Malin. I Swedish pain societys årsmöte så godkändes förslaget om ny organisation. Ny 

organisation gäller from 1 januari 2017. Nya stadgar ska finslipas till hösten 2016. Det 

innebär att vi också kommer behöva se över våra stadgar och organisation framöver. SPS har 

också godkänt förslag om de nya stipendierna som startar 2016 och som kan sökas av 

medlemmar i team eller individuellt.  

 

Studiedagarna2016: 

Datum är ombokat till 21-22 april 2016 pga. krock med andra konferenser. Lokaler finns 

reserverade både på KI och vid Stockholms Sjukhem. KI något tjusigare, SS något lättare att 

ta sig till. Lokalerna är gratis för oss. Susanne kollar upp alternativ för fika och lunch.  

För kvällsaktivitet har vi prel. bokat Grillska 21/4 kl 19. Pris 555 kr/pers för buffe. Dryck 

köps själv. Ingår egen matsal och presentation av lokalerna. Ev. något dyrt och kanske ej 

lämpligt att kombinera med aktivitet? 

Stadsvandringar tar ca. 1 timme och kostar ca. 150 kr per person eller 3000 kr. Finns även 

paket ex. Historisk vandring med 3 rätters 595 kr/person. Olika alternativ. 

Alla funderar på vad som är bäst: Grillska och/eller Stadsvandring (ev. + annan restaurang). 

Vi har kontakta med Ida Flink som kan komma. Priset utanför vår budget. Vi hör om det går 

att justera.  

Vi diskuterar andra föreslagna föreläsare. Anna Bratt kunde inte. Susanne kollar Peter Strang. 

Vi hör med Cecilia om Sofia Westman. Vi avvaktar med Mike. Jenny Richardsson (ny bok 

om att välja rätt terapiform) föreslås - Malin ska undersöka. Lisa Sand (socionom, skrivit bok 

med Peter Strang) föreslås - Susanne kollar. Kristoffer Bothelius om CRPS är ytterligare 

förslag - Malin kollar.  

Vi hörs per mail och hoppas få ihop föreläsare och program till nästa möte. I december bör vi 

börja sprida reklam.  

 

Nästa möte: 24 november kl 15-16.30 och 8 december samma tid 

 

Vid pennan: Malin Lindbäck 


