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Telefonmöte 3 november 2014 

 

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

Susanne Barkfjärd 

 

Rapport från kassören: Kassör Catherine rapporterar. Föreningens konto har 1106: - resp. 

42804: -. På sikt räknar vi med att bara ha ett konto för att minska kostnaderna. Catherine 

kontrollerar detta för att avsluta ett av dessa konton före jul. Christoffer Bergquist kommer att 

skicka in en räkning för domänhanteringen. Malin har en del mindre utlägg för kostnader i 

samband med Smärtforum. En blänkare om att betala medlemsavgiften kan komma att 

skickas ut i januari till medlemmarna. Möjligheten att erbjuda medlemskap i föreningen vid 

Smärtforum även för kommande år diskuterades.  

Smärtforum i Uppsala 2014: 

Reflektioner från styrelsemedlemmarna var att det var ett intressant möte som gav tillfälle att 

träffa andra och bygga upp nätverk.  

Jenny Huhta och Tove Filén berättade om smärtverksamheten i Uppsala vilket var mycket 

intressant. Samtal fördes om bl.a. om kuratorsrollen. Kurator saknas dock inom den delen av 

rehabiliteringen som kallas Elsa. Kurator och psykolog arbetar för övrigt mycket gemensamt 

och kompletterar varandra.  

Presentationsbordet i monterutställningen gjorde SFBIS synlig. Fem-sex personer skrev upp 

sig på intresselistan för att få information om studiedagarna nästa år. Dessa personer skall 

kontaktas per e-mail av Malin.  

Studiedagarna 2015 

Vi har flera programidéer och behöver någon ytterligare. Sara Larsson från Örebro Universitet 

forskar om smärta utifrån DBT med fokus på hur vårdpersonal och närstående validerar 

smärta. Sara undrar om SFBIS kan betala arbetsgivaravgift för henne. Detta kräver en hel del 

administration och är ngt vi helst vill undvika. Tidigare föreläsare har inte haft detta 

bekymmer. Catherine som kassör skall kontrollera hur det ligger till.  

Sofia Bergbom är nydisputerad psykolog deltog i Smärtforum 2014 och var en bra föreläsare. 

Hon skulle kunna tillfrågas. Ämnet för avhandlingen var ”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 har talat med läkare Thomas Lundeberg som arbetar på 

smärtrehabiliteringen på D.S. har sagt ja till att komma och föreläsa. Kerstin beräknar tiden 

till ungefär 1.5-2 h för detta tillfälle. Cecilia B-L har skrivit en magisteruppsats som 

utvärderar ACT- behandlingens utfall och skulle kunna tala om detta arbete i maximalt 1 h. 

En ytterligare möjlighet är att tillfråga Kristoffer Bothelius psykolog i Uppsala som har börjat 

arbeta med patienter som har kroniskt regionalt smärtsyndrom (CRPS). Malin frågar 

Kristoffer om han kan delta. Beroendefrågor kom upp som ett förslag på studiedagarna i 

våras. Kerstin hade en bra föreläsare förra hösten på kursen ”Den komplicerade 

smärtpatienten” i Uppsala som arbetade med beroendefrågor och tar reda på namnet på den 
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personen.  Kvällsaktiviteten får vi som bor i Sthlm fundera speciellt på. Ett förslag kan vara 

en stadsvandring i Sthlm. Ett annat förslag kan vara museibesök på något lämpligt ställe man 

som enskild individ har svårt att få tillträde till.   

 

Rapport från Swedish Pain Society 

Den nationella smärtplanens arbete fortgår. Arbetsgrupper inbjöd till dialog med publiken på 

Smärtforum i Uppsala. Arbetet är ännu inte igång man håller på att rekrytera personer till 

olika positioner. En del personer skall avlönas, i övrigt verkar arbetet med den nationella 

smärtplanen bedrivas ideellt. Kontakt tas med Marcello Rivano Fischer om man är 

intresserad. Malin Lindbäck och Susanne Barkfjärd sitter kvar som representanter från 

föreningen till nästa höst.  

 

Övrigt 

Diskussion om medlemskap i SFBIS och om det i framtiden kan vara aktuellt att öppna upp 

för människor med en annan yrkesbakgrund som arbetar med samma inriktningar som 

socionomer och psykologer.  

 

Kallelse nästa möte 

Ny tid för telefonmöte blir vecka måndag den 8/12 kl.16-17.30. 

 

 

 

 

Kerstin Thelin Bronner 

Sekreterare i SFBIS 
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