
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2012-02-02 
 

Närvarande: Susanne Bergquist (ordförande och sekreterare), Marie 

Löfgren (kassör) Berit Björkman (ledamot), Cecilia Brant-Lundin 

(ledamot) 

 

Uppföljning från föregående möte (2011-11-02)  

Berit har informerat Kuratorsföreningen om Sfbis studiedag. 

 

Ekonomi 

Marie rapporterar att vi nu har 23 762 kronor på kontot. Hittills i år har 

vi fem betalande medlemmar. Marie skickar ut en påminnelse till samtliga 

medlemmar att betala ny medlemsavgift. 

Susanne gör också en påminnelse i samband med bekräftelse av anmälan 

till studiedagarna 

 

Föreningen kommer i år att skicka en faktura så fort anmälan har 

kommit in. Susanne skickar faktureringsuppgifterna till Marie och 

försöker hitta en bra faktureringsmall. 

 

Planering för studiedagar 2012 (29-30 mars) 

Inbjudan har skickats till nya och gamla medlemmar 

MMR teamen har fått en inbjudan via ett gemensamt forum. 

Marie gör en kalkyl över samtliga kostnader för studiedagarna. 

 

Lokal: Danderyds patienthotell ska ändras under torsdagen. Det görs av 

Susanne i samband med bekräftelsen och ett mail till samtliga anmälda 

veckan innan studiedagarna. Det är en fördel om också en karta skickas 

med. 

 

Programpunkter: 

 

o Lunchsmörgås från 11.30 Susanne hälsar välkommen klockan 12.00 

och håller i en presentationsrunda. 

o Aina Johnsson, kurator och forskare vid Karolinska 

universitetssjukhuset. Återgång i arbete efter bröstcancer. 

Föreläsning torsdag 13.00. Marie ser till att hon blir medlem, 

föreningen betalar hennes medlemsavgift 

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

gäller smärta. Smärtrehabiliteringsresultat från kvalitetsregister 

(NRS) Marcelo ansvarar för det på torsdagen 15.00 



o Redogöra för positiva konkreta exempel på hur man i den kliniska 

vardagen arbetar med återgång i arbete. Deltagarna kommer att 

uppmanas att förbereda sig på att berätta lite om hur man 

arbetar under fredag förmiddag 

o Marie Löfgren refererar Björn Johnsons bok om myten om 

sjukskrivningar under fredag förmiddag.  

o Belysa aspekter kring den offentliga debatten om 

långtidssjukskrivning och rehabilitering (uppdatera vår 

debattartikel) under fredag förmiddag 

o Mats Lekander, psykolog. Föreläser om smärta och hjärnan, 

fredag eftermiddag. Vi vet inte ännu vad föreläsningen kostar 

o Årsmöte på fredag morgon. 

o Kvällsaktiviteten tar Cecilia och Berit hand om. 

Strindbergsmuseet klockan 18.00-19.00 med vin och tilltugg. 

Middag klockan 19.30. Deltagarna kommer att under torsdagen 

informeras om att det är 20 minuters promenadväg till 

restaurangen. 

 

Susanne meddelar styrelsen antal deltagare på måndagen den 19/3, så 

att lunch, kvällsaktivitet mm kan beställas för rätt antal 

 

Övrigt 

Susanne är bortrest 7-14 mars 

Vi saknar en valberedare eftersom Carola Jakobsson har slutat inom 

Smärtrehab. Marie meddelar Bengt. 

 

Nästa möte 

Telefonmöte 22 mars 11.00.  

Praktisk avstämning inför studiedagarna 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 


