
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2011-01-12 
 

Närvarande: Marie Löfgren, Berit Björkman och Susanne Bergquist 

 

Uppföljning från föregående möte 17/11 

Läggs till handlingarna.  

 

Ekonomi 

Marie rapporterar att vi beräknas att ha ca 18 000 kr på kontot. Nya 

intäkter kommer in under 2011 för medlemsavgift och anmälningsavgift 

till studiedagarna (självkostnadspris) 

 

 

Fotrsatt planering för studiedagar 2011 

Studiedagar den 31/3-1/4 

Lokal: Patienthotellet på fredagen. OBS! Ny lokal på torsdagen: 

konferensrum smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus HUS 32 

http://www.ds.se/Web/MapPage____99.aspx 

 

Cecilia och Marie kommer överens om vem som gör vad när det gäller 

bokning av lunch, fika mm 

 

Programmet 

Susanne har kontaktat Marcelo för att höra om något bra namn att 

bjuda in för att redovisa någon aktuell forskning. Ej fått något namn 

ännu. Tar ny kontakt efter mötet 

 

Ett bra exempel från ett multimodalt team. Endast ett namn har kommit 

från Ljusdals rehabenhet. En kurator vid namn Solveig Olausson har 

tillfrågats. Ny kontakt tas efter mötet. Susanne kontaktar Berit om ett 

tips från Västersås om det inte blir något.  (programpunkt fredag) 

 

Marie och Maria håller i en punkt där de berättar hur de lagt upp ett 

utbildningsprogram för de Multimodala teamen. (programpunkt fredag) 

 

Vad säger den nya SBU rapporten och de nationella riktlinjerna som kom 

ut den 15 november för vår del?  Susanne har inte fått något svar från 

Marcelo om han har något material kring detta. Cecilia och Berit ska på 

en studiedag och tar då med sig material därifrån till våra studiedagar. 

(programpunkt torsdag) 

 

http://www.ds.se/Web/MapPage____99.aspx


Berit har fått ja från Pia Östryd och Susanne sköter detaljplaneringen. 

(programpunkt torsdag) 

 

Hani Hattar och en hel punkt om kultur är inte aktuell som programpunkt 

i år 

 

Susanne tar kontakt med Martin Ingvar för att undersöka möjligheten 

för honom att prata om smärta och smärtförväntan. (programpunkt fre 

eftermiddag) 

 

Susanne står för detaljdiskussionen med respektive ansvarig för varje 

programpunkt, när vi kommit så långt.  

 

Cecilia och Berit har förslag angående möjlig kvällsaktivitet. Cecilia 

deltog inte på dagens möte så hon uppmanas att skicka prisuppgifter till 

Susanne och Marie så att vi kan beräkna deltagaravgiften. 

 

En påannonsering om datumen har skickats ut till medlemmar i slutet av 

2010. Inbjudan med program skickas ut senast vecka 5. 

 

 

Nästa möte 

Avstämning via e-post och nytt telefonmöte 23/3 11.00. (Susanne är 

bortrest 10-20/3) 

 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 

 


