Formandens beretning- SmerteDanmarks Generalforsamling den 2 maj 2019
Det har på en måde været et år præget af uheld.
Vi mistede et bestyrelsesmedlem Charlotte Porsgaard inden vi rigtigt var kommet i gang efter GF i
2018. I løbet af året mistede vi endnu et medlem Philip Sibelle og endelig i novemver 2018 forlod
Sidse Holten-Rossing bestyrelsen. Som følge heraf har aktivitetsniveauet ikke været på højde med
med vores intensioner.
Der er har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Af andre aktiviteter kan nævnes
1.Vi deltog i DSF årsmøde marts 2019 i Horsens med udstilling af dele af Smertens ansigt.
2.Samarbejdet med FAKS omkring SmerteLinjen, har betydet promovering af SmerteDanmark, idet
FAKS har været på turne med Smertens på landets biblioteker. Tak til FAKS for dette arbejde.
3.Vi har også i samarbejde med FAKS planlagt et reklame fremstød via Facebook for SmerteLinjen.
Dette er finasieret via Trygfonden og sker i samarbejdet med firmaet CareToon
4.Vi deltager pt. i Sundhedsstyrelsen arbejdsgruppe for handlingsplan for behandling af kroniske
smerter. I denne forbindelse er der udarbejdet en opgørelse over personale på de danske
smertecentre. Deltagelsen i arbejdsgruppen har desuden afstedkommet at vi er blevet inviteret til
deltagelse i en Rundbordsdiskussion den 16. maj på Borgen med deltagelse af sundhedsministeren
og de sundhedspolitiske ordfører fra blå blok
5. Vi har sammen med firmaet Faurholdt kommunikation foretaget en aktøranalyse, som bla. har
betydet at bestyrelsen foreslår navneskifte.
6. Bestyrelsen har bidraget med bogkapitler til den nye lærebog om Smerter og bidraget til at der
er indføjet kapitler om smerter i de nye lærebøger for sygeplejersker.
7. Vi er aktive i kampagnen Kvinders Helse
8. Fortsat arbejde med optimering af Hjemmesiden
Endelige planer for 2019/2020 vil blive lagt at den nye bestyrelse og fremlagt på hjemmesiden
Allerede nu er følgende initiativer i gang:
1. Mediaplanet planlægger en udgivelse om kroniske smerter i efteråret 2019, hvor
SmerteDanmark har fået adgang til at forfatte "lederen"
2. Samarbejde med EFIC om tiltag for at bedre behandlinger af særligt sårbare patienter
3. Fortsat samarbejde med Faurholdt Kommunikation om at udbrede kendskabet til
smerteområdet
4. Deltagelse med stand på "LægeDage" i november, dette i samarbejde med FAKS.
5. Oprettelse af en "foredragsbank" - styret og finansieret af SmDK.
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