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Nyhetsbrev Nr. 6 januari 2020 från Svenska Smärtläkarföreningen. 
 

Kära medlemmar, det är dags att nu på det nya året berätta om vad som hänt i slutet 
av 2019 och vad kommer att hända under 2020. 

På årsmötet i Malmö den 17 oktober 2019 fick vi en ny styrelsemedlem – Magnus 
Petersson, Uppsala, basspec allmänmedicin – och vi önskar honom välkommen! Jan 
Persson tackar vi så mycket för flera års medverkan som vetenskaplig sekreterare!  

För den som inte var med på Smärtforum kan jag kort säga att också 2019 var 
Smärtforum ett givande och intressant möte. Gå in och titta på videoföreläsningarna! 
Smärtforum 2020 blir i Västerås den 8-9 oktober, med årsmöte i SSLF den 8/10.  
Årsmötet i Malmö beslutade att vi ska ansöka att bli medlemsförening i Svenska 
Läkarsällskapet, med omprövning på årsmötet varje år. Ansökan skickas in i början 
av detta år, men årsmötesbeslut av nya stadgar med anledning av denna ändring 
kommer på årsmötet i Västerås. Årsmötet beslutade också om höjning av 
medlemsavgiften, dels pga SLS-beslutet, dels pga att vi ju kommer att intensifiera 
våra aktiviteter för att göra det mer attraktivt att bli smärtspecialist. För att SSLF inte 
ska debiteras mer än nödvändigt – maila kassören eller medlemsansvarige och 
berätta för oss om du är medlem i basspecialitetsförening och vilken!  

Nytt är också att vi har samarbete med Svenska Huvudvärkssällskapet som nu har 
adjungerad representant i vår styrelse. Ser fram emot samarbetet! 

Vårmötet 2020 går av stapeln fredagen den 27 mars på tema – ”Cannabis inom 
smärtvården – evidens kontra empati och pragmatism”. Vi belyser teori, 
ekonomi, evidens och erfarenheter från de som har pågående verksamhet. Ämnet är 
ju högaktuellt, och värt en hel dag tycker vi! Bland talarna finns bl.a. Karin Jensen, 
Sylvia Augustini och Claes Hultling. Mer information kommer med inbjudan! Vik 
dagen och se till att söka om ledigt! Som vanligt – intyg till ST-läkare!  

Lokal blir Villagatan 5, dvs Läkarförbundets lokaler.  



Studierektorsfrågan – I Nr 4 av Läkartidningen finns länk till ett PM som blev 
resultatet av vår motion till SLF 2018. Gå in på www.lakarforbundet.se/publikationer 
och läs! Uppföljning kommer – med stöd av SLF, hoppas vi! 

Arbetet med Nationella Programområden, (NPO), fortskrider, och en Nationell 
Arbetsgrupp (NAG) Smärta har bildats, liksom Regionala Arbetsgrupper Smärta 
(RAG). Dock är det fortfarande en hel del oklarheter när det gäller t.ex. ersättning. Vill 
du veta mer – kontakta styrelsen eller Gunilla Brodda Jansen eller Marcelo Rivano 
Fischer direkt. 

Du som vill anordna SK-kurs – Socialstyrelsen har avrop på kurser under v7-v14! 
Listan på kursämnen publiceras på Socialstyrelsens hemsida inom kort. Håll utkik 
om det är något område som innehåller Smärtlindring. Om du inte har ramavtal (dvs 
din arbetsgivare) så kan du kontakta någon som har det och gå den vägen! Kontakta 
vår utbildningsansvariga Sofia Paulsson med frågor!  

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

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

 

Må så gott! 

 

Märta Segerdahl  

Ordförande Svenska Smärtläkarföreningen 

 


