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SFBISs årliga smärtsymposium är inställt pga pandemin och därför vill vi istället bjuda in till
en web-föreläsningsserie inom smärta. Deltagande är gratis för medlemmar!
Välkommen med din anmälan!

PROGRAM 2021
TORSDAG 15 APRIL kl. 16.00-17.00
Överrörlighet och smärta

Elisabeth Roeck-Hansen, Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, Bragee
smärtrehab
TORSDAG 22 APRIL kl. 12.00-13.00

KBT vid vulvovaginal smärta – Var står vi och vart är vi på väg?

Linnea Engman, doktorand och leg. psykolog, Örebro universitet
TORSDAG 29 APRIL kl. 12.20-12.50
SFBISs ÅRSMÖTE 2021

Se kallelse på hemsidan
TORSDAG 29 APRIL kl. 13.00-14.00

Hur påverkar stereotypa föreställningar om kvinnor och män med långvarig smärta vilket
bemötande och vilken behandling de får?

Anke Samulowitz, psykolog och sjukgymnast, regionutvecklare Kunskapscentrum för jämlik vård,
Västra Götalandsregionen, och doktorand vid Göteborgs universitet
TORSDAG 6 MAJ kl. 16.00-17.00

Erfarenhet från ett Internetbaserat behandlingsprogram specialdesignat för migrän

Kerstin Hedborg, PhD, Med Dr, lektor, Högskolan i Gävle
TISDAG 11 MAJ kl. 16.00-17.00

ACT för barn och ungdom med långvarig smärta – hur kan vi samverka för att förstå och
förändra beteende?

Malin Lanzinger, fysioterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning, Barn- och
ungdomsmottagning Smärta (BUSE) Skånes universitetssjukhus, och Ulrika Ermedahl Bydairk,
psykolog under specialisering, tidigare vid BUSE och nu en del av Psykologpartners i Skåne
Justeringar i programmet kan förekomma,
se uppdateringar på hemsidan/epost/facebook

www.sfbis.se

KOSTNAD
Medlemmar i SFBIS 2021 deltar gratis! Medlemskap kostar 150 kr för ordinarie medlem och
100 kr för student/pensionär. Icke-medlem kan delta i hela föreläsningsserien för 500 kr.
För medlemskap se www.sfbis.se.
ANMÄLAN
Anmälan sker per epost till sfbis.info@gmail.com. Anmälan är personlig och du anmäler dig
till hela föreläsningsserien. Anmälan kan ske löpande under våren men senast en vecka
innan föredrag för att säkert få tillgång. Strax innan föreläsningen skickas en epost ut till
anmälda deltagare med länk till webföreläsningen.
Ange i anmälan: namn, yrke, arbetsplats, e-postadress, om du är medlem i SFBIS eller om du
betalar deltagaravgift med banköverföring (plusgiro 82 05 28-8, ange namn och epost) eller
önskar faktura (ange faktureringsadress och kostnadsställe – vi skickar helst epostfaktura).
Observera att all kommunikation sker per e-post samt att din information kan komma att
publiceras i intern deltagarlista. Deltagarlistor kan arkiveras med föreningens bokföring.

Hjärtligt välkommen!
STYRELSEN SFBIS:
Malin Lindbäck ordförande Mats Ruuth sekreterare
Cecilia Brant-Lundin vice ordförande Patrik Björkeholm ledamot
Marie Persson kassör

www.sfbis.se

