
 
 

 

Telefonmöte 2015-01-12 

 

Närvarande: Malin Lindbäck, Kerstin Thelin Bronner, Marie Persson, Susanne Barkfjärd, 

Cecilia Brant-Lundin 

 

Rapport från kassören: Catherine kunde inte komma. Ev. frågor mailas till Catherine. Malin 

har kollat kontot. Tre personer har betalat medlemskapet. Utskick måste ordnas angående 

detta. Eg vara registrerad som arbetsgivare om man betalar mer än 1000:- i ersättning. Kolla 

upp och ev ansöka om det. Malin vet ej hur tidskrävande det är. Fråga Catherine om kostnader 

och arbete för att registrera sig som arbetsgivare. Malin skickar en fråga till Catherine om hon 

kan undersöka detta och ber henne att återkomma med svar relativt snabbt. Malin har ännu 

inte betalat medlemsavgiften i IASP som går ut i slutet av januari och kommer att belasta 

föreningen.  

Studiedagarna 2015 

Sara Larsson från Örebro Universitet forskar om smärta utifrån DBT med fokus på hur 

vårdpersonal och närstående validerar smärta. Sara L. var planerad till fredag kl.9.00.-12.00. 

Sara skulle reservera dessa två dagar så vi får återkomma med besked då vi undersökt 

arbetsgivarförhållandet. Thomas Lundeberg – Kerstin skall kolla om Thomas kan börja 

kl.12.30?-14.00. Cecilia 14.30-15.30. Utvärdering av ett ACT-program. Cecilia återkommer 

med mer exakt titel. Malin har ett informationsblad som skickar till att föreläsare med 

faktureringsadresser o dyl. Annica Rhodin; Hur man behandlar beroendeproblematik vid 

långvarig smärta. Hur man behandlar smärta om man måste stå på opioider? Vilka 

konsekvenser av ett långvarigt bruk av opioider? I de fall man måste ha med opioider. 

Titel på föredraget, yrkestitel, arbetsplats för programmet behövs. Senare förhållningsregler 

från Malin. Kvällsaktiviteten. Catherine skulle kolla stadsvandringar. Cecilia kolla 

medeltidsmuseet. – tillkommer avgift 500:-/timme. 2100:- för visningen. 3100:- för visning 

och personal. Ok, troligtvis för kostnaden. Grillska huset fungerar inte denna kväll. 

Vikingarestaurang, E-type, personalen utklädda, medel/högre klass. Aifure krog. Cecilia talar 

med restaurangen. Måste maila dem. De mailar olika menyförslag. Gruppmenyn. Tex 

musslor, kött, gå att få alternativ? Malin mailar Aifure så får vi se. Ev lägga om programmet. 

Underhållningen börjar vid 19.00. Vi planerar att börja middagen kl.18.00 och alt hoppa över 

museibesöket.  

 

Årsmöte 15.30-16.30. Aktivitet 17.30.  

 

 

Rapport från Swedish Pain Society 

Nationell smärtplan. Inget nytt att rapportera. 



Nästa styrelsemöte kommer att vara 27 januari även suppleanterna är inbjudna. 

Organisationsförändringarna kommer att diskuteras. Förslag kommer att föreslås styrelsen 

och detta kommer sedan att gå ut på rundgång till alla föreningar.  

 

Övrigt 

Malin skickar ut ett reklammail till alla gamla medlemmar. Prel. Program. Så snart fått ihop 

programmet börja sprida det.  

Medlemsregister 

Kassören för ett sådant. Malin har tidigare fört ett sådant.  

Nytt lösenord för hemsidan. För medlemsinloggning. Malin mailar Christoffer.  

Om man är medlem SFBIS - Man är medlem i Swedish Pain Society – men inte med i IASP 

som kräver individuellt medlemskap men om man skall delta i SASP:s konferens och få den 

lägre avgiften får det kollas upp.  

 

Kallelse nästa möte 

Ny tid för telefonmöte blir 2/2 kl.16.00-17.30.   

 

 

Kerstin Thelin Bronner 

Sekreterare i SFBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


