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Kära smärtläkarkollegor! 

Detta har ju varit ett omtumlande år för oss alla, oavsett var vi befunnit oss.  Mycket har fått stå på 
vänt och annat har gått mycket fortare än det skulle ha gjort utan det eländiga SARS-Cov-2.  Vi 
hoppas att just DU och de dina klarat er bra hittills och också framgent!  Vi vill från styrelsens sida 
berätta lite om det som varit på plussidan under året som gått och det som kommer att hända 
framöver. 

 

Utbildningsdagen går av stapeln fredagen den 12 mars, kl. 8.30 – 15.30. Boka dagen redan nu!  

I mars höll vi ju för första gången vårt vårmöte/ utbildningsdag digitalt, vilket blev väldigt lyckat. 
Många fler än vanligt fick möjlighet att lyssna på våra kunniga föreläsare, och förstås titta på de 
inspelade föreläsningarna i efterhand!  Nu är vi i full färd med att få till det slutliga schemat för 
vårens utbildningsdag som kommer att handla om visceral smärta – något vi behöver kunna mer om!  

Ett preliminärschema kommer på hemsidan inom kort!  Ämnen blir bl.a. IBS, barn och buksmärta, 
endometriossmärta, bäckensmärta, bröstsmärta – utredningsgång, behandlingsalternativ, och 
naturligtvis utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt! 

Innehåll i dagen, här utan inbördes ordning: 

Barn och buksmärta Cecilia Grindvall, Göteborg 
Bröstsmärta Paulin Andrell, Göteborg 
Endometrios Johanna Nordengren och Åsa Lindkvist, endometriosteamet i Malmö  
Bäckensmärta Interstitiell cystit Eva Uustal, Linköping 
IBS Hans Törnblom, Göteborg  
Paneldebatt om behandling, (hur) fungerar multimodal rehabilitering (MMR) för visceral smärta? 

Över huvud taget så är väl bättre virtuella möten, inom professionen men också i möten med 
patienter - en klar uppsida med covid-19!  Det hade aldrig gått så snabbt annars utan dragits i flera 
långbänkar!  



Utbildningsgruppen har fått ny fart och vi jobbar aktivt med studierektorsfrågan med gott hopp om 
att också få till och kunna stötta ett nationellt studierektorsnätverk i smärtlindring. Uppdatering 
kommer!  Vår nya förbundsordförande i SLF brinner ju också för utbildningsfrågor så vi ser positivt på 
att få stöd från dem. 

Förra årsmötet beslöt att vi skulle ansöka om att bli medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet. 
Detta är nu klart och vi är alltså medlemsförening från 1 januari 2021. Vad innebär detta i praktiken? 
Kanske inte så mycket i det dagliga livet, men SLS har blivit mer aktiva i frågor som läkarrollen, 
utbildning, och kvalitet i vården. Så det kan nog bli bra detta! 

En sak jag personligen tycker är positiv i år är att slippa stressig julhandel, både av mat och klappar. 
Hemleveranser och ett effektivare PostNord är väl också något positivt! Återstår att se hur det går 
med Brexit, nya presidenten och vicepresidenten i USA, muterade virusar, men  

Från idag går vi mot ljusare tider! 

 

Med önskan om en lugn och skön jul- och nyårshelg!  

Styrelsen genom Märta Segerdahl 

 

 


