
1(2) 

 

 
 

 

Telefonmöte 2014-09-23 

 

Närvarande: Malin Lindbäck, Kerstin Thelin Bronner, Marie Persson, Catrine Andersson, 

Susanne Barkfjärd, Cecilia Brant-Lundin,  

 

Ekonomi:  

Kassör Catrin har ny fått firmateckning. Arvoden för studiedagarna är utbetalade till 

föreläsare och avgifter från deltagare inkomna. Föreningens konto har 1106: - resp. 43727: -. 

På sikt räknar vi med att bara ha ett konto för att minska kostnaderna. Malin har tecknat ett 

nytt avtal med Telia för telefonmöten och fakturan skickas troligtvis till henne direkt. 

Christoffer Bergquist som sköter hemsidan har fått enligt överenskommelse på e-postlistan 

ökat arvode med 950: -/termin och 3 % ökning per halvår tills vidare. Det innebär att han i 

december 2014 kommer att få ett arvode på 950: - + 3 % dvs. 979: -. Christoffer sköter 

inbetalningen av avgiften för hemsidan eftersom den är registrerad i hans namn.  

Smärtforum i Uppsala: 

Jenny Hultar och Tove Fahlén från smärtverksamheten i Uppsala kommer att berätta på 

föreningens timme mellan 8 och 9. 

Reklam för föreningen på bokbordet diskuterades. Malin skall uppdatera en broschyr som 

finns. Susanne erbjuder sig att hjälp till med detta. Förslag på att ha en intresselista med 

mailadresser för studiedagarna nästa år.  Kontakt tas mellan medlemmarna som är på 

smärtforum per telefon på torsdagen för att komma överens om iordningsställandet av 

bokbordet osv. på fredagen. Förslag från Malin att ses före 9 på torsdagen då registreringen 

för konferensen sker mellan 9 och 10. Malin kommer att inleda föreningstiden med att 

förklara kopplingen mellan föreningen och Swedish Pain Society. Malin medverkar vid valda 

aktiviteter under konferensen.  

Studiedagarna 2015 

Vi behöver fler programidéer. Sara Larsson från Örebro Universitet forskar om smärta utifrån 

DBT med fokus på hur vårdpersonal och närstående validerar smärta. Vad kan vi erbjuda i 

arvode? Minimum är mat, logi och resa samt deltagande i SFBIS program. Många föreläsare 

tar inte ut något arvode. I våras fick föreläsaren från Umeå 3000: - i arvode och föreläsaren 

från Finland fick 5000: - exklusive resa och logi.   

Sara Larsson har filmer och övningar som hon använder sig av men alla handlar inte om 

smärta. Förslag att Marie talar med Sara Larsson om engagemang i en halv dag med 

erbjudanden om ett arvode på 3000: -.  

Sofia Bergbom som är nydisputerad psykolog deltar i Smärtforum 2014 och vi kan se om 

föredraget är intressant även för studiedagarna. Ämnet för avhandlingen är ”match- making in 

pain practice”.  Ytterligare förslag på ämne skulle kunna vara vad som händer i kroppen vid 

långvarig smärta och hur smärtsystemen fungerar. Hur kan man förstå själv och hur kan man 

förmedla detta till patienten? Kerstin B T lovar att tala med läkare Thomas Lundeberg som 

arbetar på smärtrehabiliteringen på D.S. och är en bra föreläsare i detta ämne. Cecilia B-L har 

skrivit en magisteruppsats som utvärderar ACT- behandlingens utfall och skulle kunna tala 

om detta arbete i maximalt 1 h. Kvällsaktiviteten får vi fundera på något spännande att göra.   



2(2) 

 

 

Rapport från Swedish Pain Society 

Malin rapporterade från ett möte som hölls igår. Smärtforum 2014 är fullbokat. Det sker en 

omorganisation av föreningen som vi har diskuterat tidigare för att individualisera 

medlemskapet. Förslag skall gå på remiss till nästa höst. 

Den nationella smärtplanens arbete fortgår. Det är inte klart hur arbetet skall se ut ännu. 

Arbetsgrupper skall inbjudas till dialog med publiken på Smärtforum i Uppsala.  

Malin Lindbäck och Susanne Barkfjärd sitter kvar som representanter från föreningen till 

nästa höst.  

 

Övrigt 

Smärtrehabiliteringen på D.S. har påbörjat ett samarbete med smärtmottagningen på D.S. 

berättar Cecilia B-L. Det kommer att vara en kick- off för medarbetare 14 oktober.  

Värt att notera är att Smärtforum 2015 är på Huddinge sjukhus och Smärtforum 2016 i 

Örebro. 

 

Kallelse nästa möte 

Ny tid för telefonmöte blir vecka 45 den 3/11 kl.16.00- 17.30 med samma lösenord.  

 

 

 

Vid tangentbordet 

Kerstin Thelin Bronner 

Sekreterare i SFBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Smärtforum i Uppsala:
	Studiedagarna 2015
	Rapport från Swedish Pain Society
	Malin rapporterade från ett möte som hölls igår. Smärtforum 2014 är fullbokat. Det sker en omorganisation av föreningen som vi har diskuterat tidigare för att individualisera medlemskapet. Förslag skall gå på remiss till nästa höst.

