
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2010-09-22 
 

Närvarande: Marie Löfgren, Berit Björkman, Cecilia Brandt-Lundin, 
Susanne Bergquist 
 
Uppföljning från föregående möte 
Att utöka medlemsantalet och få kontakt med Primärvårdens psykologer 
och kuratorer kvarstår och vi verkar för det genom våra studiedagar 
som är en separat punkt under dagens möte. 
 
 
Ekonomi 
Marie rapporterar att vi för närvarande har 24 540:- på kontot. Årets 
studiedagar gick ungefär jämt upp mellan intäkter och kostnader. 
 
 
Planering för studiedagar 2011 
Nästa års studiedagar blir den 31/3-1/4 
Lokal: Patienthotellet, Danderyd. (Cecilia bokar) 
 
Programplanering 
Susanne kontaktar Marcelo för att höra om något bra namn att bjuda in 
för att redovisa någon aktuell forskning 
 
En idé är att redovisa arbetssätt utifrån rehabiliteringskedjan och då 
börja med ett exempel från Primärvården och något multimodalt team 
som kommit igång. Vi undersöker alla vilket landsting som skulle kunna 
bjudas in som föreläsare. Ett bra exempel från ett multimodalt team? 
 
Vad säger den nya SBU rapporten för vår del? Kan det vara en punkt? 
 
Berit undersöker möjligheten att bjuda in Anders Lundin som är en av 
experterna på somatisering.  
 
Cecilia och Berit undersöker möjlig kvällsaktivitet 
 
Avgiften beslutas när vi vet vilka kostnader vi kommer att ha. 
 
Inbjudan skickas ut i början av 2011, men en påannonsering om datumen 
skickas ut i slutet av 2010. 
 



 
Smärtforum i Umeå i 13-14 oktober 2010 
Vi tog redan under årsmötet beslut om att Marcelo sitter kvar som 
ordinarie från vår förening och Marie sitter kvar som suppleant. 
 
Vi planerar för ett medlemsmöte under dag 2 (torsdagen) 
Marie kopierar upp material angående medlemskap och ser till att göra 
en påannonsering i början av dag 2 
 
 
Övrigt 
Susanne meddelar att det är svårigheter att logga in på hemsidan eftersom 
den gamla hemsideadressen sfbia.org inte längre gäller. Susanne kontaktar 
vår Webbansvarige Christoffer och ber honom se till att det fungerar att 
logga in via sfbis.se. 
 
 
Nästa möte 
Telefonmöte den 17/11 10.30-11.30 
 

 
 

Vid tangentbordet 
Susanne Bergquist 


