
 
 

Välkommen till Årets 

Studiedagar 
i Stockholm 29-30 mars 2012 

 

Vi börjar kl 11.30 den 29/3 och avslutar kl 15.00 den 30/3 

 

Plats  Danderyds sjukhus,  

  Torsdag: Clinicum (Hus 2) 

  Fredag:  Patienthotellet Mörby, Eken (Hus 5). 

  Se karta 

 

Kvällsaktiviteten  

äger rum på Stridbergsmuseet kl 18.00 (Drottninggatan 85)  

Därefter äter vi middag på Piastowska kl 19.30 (Tegnérgatan 5) 

Det är ca 20 minuters promenadväg från Stridbergsmuseet till 

restaurangen. 

 

På fredagen kommer vi att diskutera och uppdatera vår debattartikel om 

smärta och sjukskrivning  från hemsidan www.sfbis.se.  Hinner du läsa 

igenom den före så är det en fördel. 

 

Program, debattartikel, deltagarlista och årsmöteshandlingar finns 

kopierade till alla i konferenslokalen. 

 

Vi ser fram mot två dagar med erfarenhetsutbyte och föreläsningar om 

viktiga saker som rör socionomer och psykologer inom området smärta. 

 

Styrelsen 
    

 

Svensk förening för Beteendevetenskap inom Smärta är en yrkesförening för psykologer och 

socionomer verksamma inom smärtverksamhet. Föreningen bildades 1996. Vi ingår som medlem 

i föreningen svenskt Smärtforum som även samlar övriga yrkesgrupper (läkare, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandläkare samt barnsmärtföreningen). Vi arbetar för att samla 

kunskap om metoder och arbetssätt, sprida information, samverka med andra yrkesgrupper men 

framförallt samla socionomer och psykologer som arbetar i smärtverksamhet till diskussion och 

utveckling av vårt specifika område, praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt. 

 

http://www.sfbis.se/


 

 
 

PROGRAM 

STUDIEDAGAR I STOCKHOLM (Danderyds sjukhus) 

 

29 – 30 mars 2012 

 

Torsdag 29/3  11.30 – 16.00  Clinicum (Hus 2) 
 

 

11.30  Registrering samt lätt lunch, Danderyds sjukhus, Clinicum. 
 

12.00 Inledning och presentation   
Susanne Bergquist, psykolog, ordförande i Sfbis, Sandviken 

  

13.00 Återgång i arbete/sjukskrivning efter en cancerdiagnos   

Aina Johnsson, socionom, Stockholm. 
 

14.30 Eftermiddagskaffe 
 

15-16.30 Rapport om smärtläget nationellt och årsstatistik (NRS)  

Marcelo Rivano, psykolog, klinikchef, Lund 
  

18.00 Kvällsaktivitet och middag 
 

 

 

Fredag 30/3 08.00 – 15.00 Eken, patienthotellet (Hus 5) 
 

 

8.00-9.00 Årsmöte  
  

9.00 Myten om sjukskrivning (Björn Johnson)  
Marie Löfgren, socionom, Umeå 

Debatt om sjukskrivningar vid långvarig smärta   
 

10.30 Förmiddagskaffe 
 

11.00 Rehabilitering för unga vuxna med långvarig smärta 

 

12.00 Lunch 
 

13.00 Hjärnans känsla för smärta,  

Mats Lekander, psykolog, Stockholm 

  

14.30-15.00  

Eftermiddagskaffe, Summering och Avslutning 



Karta över Danderyds sjukhusområde 
 

 

 
 

GPS-koordinater 
RT90: X: 6587859, Y: 1626969 

WGS84: Lat N 59° 23′ 31″ Lon E 18° 2′ 23″ 

Decimal: 59.3922, 18.0400 

 

Bil 

Med bil kör du E18 norrut mot Mörby och tar av vid trafikplats Danderyds sjukhus. Därefter 

är det skyltat till sjukhuset. Parkering finns i anslutning till bl a huvudingången. 

Buss 

I anslutning till sjukhuset finns en större busstation. De flesta bussar som går i norrort 

passerar Danderyds sjukhus. 

 

Tunnelbana 
Vid sjukhuset finns en tunnelbanestation som heter Danderyds sjukhus. Åk röd linje mot 

Mörby. Näst sista stoppet på den linjen är stationen Danderyds sjukhus. 
 

http://www.danderydssjukhus.se/Hitta-hit/Parkering/

