
 

 
 

Minnesanteckning telefonmöte 2013-04-03 
 

Närvarande: Susanne Bergquist (ordförande och sekreterare), Marie 

Löfgren (kassör), Berit Björkman 

 

Forsatt planering för studiedagar 2013  

 

o Smärthantering för invandrare som har begränsningar i det 

svenska språket utgick. Lund meddelade att de tyvärr inte kunde 

komma. 

 

o Capio, St Göran har traumaenhet för tortyrskadade. 

Liv Larsson, psykolog kommer fredag morgon 

 

o Berits presenterar sin avhandling (lyfta fram lika villkor) fredag 

 

o Monica Buhrman färsk avhandling, torsdag em. hade fått 

förhinder. Susanne kontaktade Martin Kraepelien istället, som 

också avböjde. 

 

o Patientmaktutredningen  45 min -1 tim 

Presentera förslaget 

Vad innebär detta för de patienter vi psykologer och socionomer 

möter inom primärvård respektive specialistvård gällande lika 

villkor utifrån. Marie förbereder kontaktar Susanne vid behov. 

 

o Vad innebär MMR 1 och MMR 2 för våra yrkeskategorier  

Monica Lundevall deltar på torsdagen. 

 

o Årsmötet 

Susanne förbereder verksamhetsberättelse. Marie tar den 

ekonomiska redogörelsen samt tar med revisorns berättelse och 

valberedningens förslag. 

 

o Kvällsaktivitet  

Resa från Danderyd 17.30 

Hagströmer kl 18.00 

Haga forum är bokat för trerätters middag från 20.00 

Information om betalningen för buss och tunnelbana hänvisas till 

www.sl.se i samband med anmälningsbekräftelsen 

 

 

http://www.sl.se/


o Övrigt 

Antal anmälda: 

12 personer (varav en veg.)  

11 pers till lunchen på torsdag 

Sallad beställs till torsdagen, smörgås och frukt till 

eftermiddagen 

ev deltar föreläsarna också i kvällsaktiviteten (max 14) 

Gemensam sittning på lunchen under fredagen 

 

Susanne tar med plastmappar, program, namnlappar och 

deltagarlistor 

Marie ordnar en symbolisk tackgåva 

 

 

 

Nästa möte 

Årsmöte 12/4 16.00, Danderyd 

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

Susanne Bergquist 



 

 
 

Program 

STUDIEDAGAR I STOCKHOLM 
 

11 – 12 april 2013 

 

Torsdag 11/4  12.00 – 16.00  Patienthotellet Mörby, Eken 
 

 

11.30 Registrering samt lätt lunch, Danderyds sjukhus, Patienthotellet. 
 

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

  

13.00 Om att välja rätt vårdnivå. MMR1, MMR2 eller annan 

behandling   

Monica Lundevall, socionom, Stockholm. 

 

14.30 Eftermiddagskaffe 
 

15-16. Patientmaktutredningen 
Marie Löfgren, socionom, Umeå 

 

16-16.45 Årsmöte 
  

18.00 Kvällsaktivitet och middag 

 

Fredag 12/4 09.00 – 15.00  
 

9.00 Smärta efter tortyr 
 Liv Larsson, psykolog, Stockholm 

 

10.30 Förmiddagskaffe 
 

11.00 Amputees´ experience and descriptions of phantom phenomena  
 Berit Björkman, socionom, Stockholm 
 

12.00 Lunch 
 

13.00 Erfarenhetsutbyte. 
Berätta om din egen funktion i smärtteamet och om du ser trender som du vill 

lyfta som kan ha en påverkan för smärtpatienten nu och/eller i framtiden 

  

14.30-15.00  

Eftermiddagskaffe, Summering och Avslutning 

 

 


