
Hösthälsningar från SSLF!  

 
Nyhetsbrev Nr. 5 september 2019 från Svenska Smärtläkarföreningen. 
Kära medlemmar, nu passar vi på att njuta av hösten, innan det blir november och 
december… 

I detta nyhetsbrev vill vi bara kort berätta från styrelsen om de viktiga frågor som 
kommer att tas upp på årsmötet och förhoppningsvis också diskuteras i korridorerna 
på Malmö Live under Svenskt Smärtforum den 16-17-18 oktober. 

När du får kallelsen till årsmötet alt läser den på hemsidan, så är det viktigt att just 
DU tar ställning till några saker som vi kommer att ta upp under årsmötet den 17 
oktober kl 17 på Smärtforum i Malmö. VI har också en extra timme på morgonen den 
18:e där vi kan ha ytterligare diskussioner.  

BOKA REDAN IDAG IN TORSDAGEN DEN 17 OKTOBER KL 17-18 FÖR 
ÅRSMÖTE i MALMÖ! 

Viktiga frågor på årsmötet: 
1. Svenska Läkaresällskapets nya form för medlemskap 
2. Fortsatta vårmöten 
3. Studierektorsfrågan  
4. Nationella Programområdet Nervsystemets sjukdomar  
5. Hur blir vi fler? 

Det händer saker och vi behöver Dig för att besluta om vägarna framåt! 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) håller på med en omfattande omorganisation 
och ”nystart”. Som del i detta kommer de olika medlemsformerna att förändras. 

Idag är Svenska smärtläkarföreningen förutom en delförening inom Sveriges 
Läkarförbund (SLF) också en sektion inom SLS.  SLS fullmäktige har beslutat att 
införa olika nivåer av medlemskap: medlemsförening eller sektion. Föreningar (t.ex. 
SSLF, Svensk Rehabmedicinsk förening, SFAI) kan bli medlemsföreningar och 
debiteras då 140kr/år per medlem (70kr för pensionär och studerande).  Alla 



medlemmar i en medlemsförening är då medlemmar i SLS. Medlemsföreningar har 
bl.a. rösträtt i fullmäktige, och viss service. Sektioner kommer framöver att innebära 
att man kan vara enskild medlem i SLS, liksom tidigare, för 700kr/år. Ingen rösträtt, 
ingen service. Man har ett förslag på hur man löser det för de medlemmar som är 
med i flera föreningar för att undgå dubbeldebitering. 70kr/person/medlemsförening 
för de som är med i flera är ett förslag.  

Årets årsmöte måste besluta om hur vi gör så KOM OCH GÖR DIN RÖST HÖRD!  

Vårmötet med tema ”Kronisk huvudvärk – den glömda diagnosen” i samarbete med 
representanter från Svenska Huvudvärkssällskapet var väldigt lyckat, men kostade 
en hel del ur föreningskassan. Hur vi hanterar detta framöver är något kommer att 
diskutera på årsmötet.   

OBS! Hela dagen spelades in och finns fritt tillgänglig för alla via länk på hemsidan. 
Länkarna skickas också via mail på förfrågan. 

Studierektorsfrågan: Det är klart och tydligt att en studierektorsfunktion behövs. Vi 
inväntar svar på SLFs enkät och hoppas att det kan komma något konkret utifrån 
den. Hur kan vi agera tillsammans? 

NPO Nervsystemets sjukdomar och Arbetsgrupp Smärta går sakta framåt. 
Nationella gruppen är klar och de flesta av de regionala grupperna. Återstår att se 
hur det går. Du får höra merd på Smärtforum i Malmö!  

Hur kan vi bli fler med smärtkompetens? Vi behöver få in smärta inom alla nivåer 
av utbildning och undervisning – grundutbildning, AT/ BT, ST och fortsatt 
vidareutbildning. Där behöver vi alla hjälpas åt! Vad kan Du göra för att i längden 
underlätta smärtläkarens vardag och förbättra smärtvården? 

Hur kan vi bli fler medlemmar i föreningen? Då får vi mer ”muskler”. Styrelsen jobbar 
för ett tätare samarbete med andra föreningar, t.ex. Rehabmedicin, 
Huvudvärkssällskapet och SFAM. Hur tycker DU att vi ska gå vidare? 

Glöm inte att man själv måste uppdatera sin emailadress hos SLF för att nås av oss. 
Fråga dina kollegor om de har gjort det!!!!  

Vi var några som deltog i Dagens Medicin temadag om Smärta i Stockholm den 20 
september – en kanonbra dag – tack alla Göteborgskollegor som bidrog! Missa inte 
nästa års möte! 

Du når oss som alltid på: styrelsen@svenskasmartlakarforeningen.se 

 

 

Märta Segerdahl  

Ordförande Svenska Smärtläkarföreningen 
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